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The Dutch species of Zeiraphera, with Z. rufimitrana as 

an addition to the Dutch list (Lepidoptera: Tortricidae) 

J. H. Küchlein & CH. G. A. M. Naves 

KÜCHLEIN, J. H. & CH. G. A. M. NAVES, 1999. THE DUTCH SPECIES OF ZEIRAPHERA, WITH Z. RUFIMI¬ 

TRANA AS AN ADDITION TO THE DUTCH LIST (LEPIDOPTERAiTORTRICIDAE). - eÙt)bER., AMS!. 59 (1): 

1-6. 

Abstract: Four species of Zeiraphera are known from Europe, and all four are now found in The Netherlands. 

Identification keys to the Dutch species are presented, based on external characters and genitalia as well. Moreover, bi¬ 

ology and faunistics are discussed. Zeiraphera rufimitrana is recorded here for the first time from The Netherlands. 

J. H. Küchlein, Tinea foundation. Institute of Systematics and Population Biology, University of Amsterdam, Plantage 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

CH. Naves, Ds. de Graaffweg 22, 6996 AR Drempt, The Netherlands. 

Introduction 

The tortricid genus Zeiraphera is a relatively 
small one of which about twenty species occur 

in the Palaearctic and eight in the Nearctic. 

From Europe four species are known which 

are now all recorded from The Netherlands. 

These four species were formerly placed in 

large heterogeneous genera, such as Grapho- 
litha, Steganoptycha, Eucosma and Semasia. 

The splitting up of large tortricid genera, 

based on the structure of the genitalia, is main¬ 

ly the result of Obraztsov’s work on the gener¬ 

ic subdivision of the Palaearctic Tortricidae. 
His premature death prevented the completion 

of his revision. However, Obraztsov placed 
the classification, to be used in the unfinished 

part (in which the genus Zeiraphera would be 

discussed), at the disposal of other authors, 
such as Swatschek (1958) and Hannemann 

(1961). The former confirmed, based on the 

results of his studies on larval morphology, the 
correctness of the erection of a separate genus 

for the species in question. 
The adult moths are medium-sized tortri- 

cids; the wingspan of the Dutch species ranges 

from 12.0 mm to 22.0 mm. Colour and mark¬ 
ings of the forewing are relatively inconspicu¬ 
ous, and there is a tendency to dark suffusion 

of the whole wing, notably in Z. isertana and 

Z grise ana. 

Until 1927 only two species of Zeiraphera 

were known from The Netherlands, viz. Z. 

isertana and Z. ratzeburgiana. In that year the 
first specimen of Z. griseana was taken 

(Küchlein, 1993). In 1996 the fourth species 

was discovered: Z. rufimitrana, reported here 

as new to the Dutch fauna. 
Zeiraphera isertana is extremely variable in 

the forewing colouration and markings, and, 
albeit to a lesser extent, this applies to Z. 

griseana also. Moreover, it appears from the 
collections that the recognition of Z ratzebur¬ 

giana sometimes offers problems, and now a 

new species of this genus is added to the 
Dutch list. The mere identification problems 

already make it desirable to discuss our 

Zeiraphera-species briefly. 

List of the Dutch species of Zeiraphera 

Treitschke 

The numbering of the species is in accordance 
with the Dutch checklist (Küchlein, 1993). 

1016 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 

1840) 
1016a Zeiraphera rufimitrana (Herrich - 

Schaffer, 1851) 
1017 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) 

= corticana Hübner, 1813 et auctt. nee 
Denis & Schiffermüller, 1775 
= adustana Hübner, 1813 et auctt. 
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1018 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) 

= diniana Guenée, 1845 

Note: Kusnetzov (1978) introduced for Z. 

diniana the obscure name griseana of Hübner. 

Bradley & Fletcher (1986) regarded Hübner’s 
name as a nomen dubium, thus avoiding the 

unfortunate change of name of a species, well 

known under the name diniana in ecological 

and applied-entomological literature. Their 

opinion was followed by Emmet ( 1987) and in 

the Dutch checklist. However, the nomencla- 

tural change appeared to be readily accepted 

by authors of checklists and monographs, and 

we shall acquiesce in it. 

Identification 

Correct identification of the four species of 

Zeiraphera based on external characters offers 

some problems, mainly because of the varia¬ 

tion in forewing colouration and markings in 

Z. griseana, but above all in Z. isertana. 

However, distinction of the Zeiraphera- 

species is not very difficult as appears from 

the following identification keys. 

Key based on external characters 

1 Forewing unicolourous or nearly unico- 

lourous dark coloured (fig. 4, 6) . 2 

5 
6 

Fig. 1-6. Forewing of Zeiraphera-species. 1, Z. ratzeburgiance, 2, Z. rufimitrance, 3-4, Z. isertana; 5-6, Z. griseana. 
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- Forewing with distinct markings (fig. 1-3, 

5) . 3 
2 Forewing velvety deep blackish brown. 

Wingspan 12.3 - 18.5 mm (fig. 4). 

. Z isertana (part) 
See 5. 

- Forewing dull greyish. Wingspan 17.5 - 

22.0 mm. (fig. 6) . Z griseana (part) 
See 5. 

3 Vertex ferruginous - ochreous or yellowish 
grey. Forewings always with tawny brown 

parts . 4 

- Vertex grey or greyish white, often dark 
mixed, without any brownish or yellowish 

tinge. Forewing usually without brown 
parts, but if present the colour is more 
olive-brown . 5 

4 In forewing edge of dark basal area with a 

right angle on dorsum (fig. 2). Vertex and 

thorax ferruginous - ochreous . 

. Z. rufimitrana 
Wingspan 12.0 - 16.0 mm. In forewing only minor 

variation in intensity of markings. 

- In forewing edge of dark basal area with an 

oblique angle on dorsum (approximately 

60°) (fig. 1) Vertex and thorax yellowish 

grey. Z ratzeburgiana 
Wingspan 12.0 - 16.0 mm. In forewing consider¬ 

able variation in intensity and development of 

markings. 

5 In forewing pale coloured dorsal blotch 
comparatively small, hardly reaching half 

of wing (fig. 3) . Z. isertana (part) 
Wingspan 12.3 - 18.5 mm. In forewing markings 

and colouration extremely variable. 

- In forewing pale coloured dorsal blotch 
larger, extending more than half of wing, 

and often reaching costa, forming a trans¬ 

verse fascia (fig. 5). Z. griseana (part) 
Wingspan 17.5 - 22.0 mm. In forewing termen more 

rounded than in Z. isertana, and the whole wing as 

well as head and thorax farinose (scales variably 

tipped with whitish), which is not present in Z. iser¬ 

tana. In forewing markings variable. The vast ma¬ 

jority of the Dutch specimens do not belong to these 

forms but to the fuscous form (see 2b). 

Key based on male genitalia 

1 Valva long and slender: length about six 

times largest width (fig. 9) . Z. isertana 
Sacculus indent before and beyond middle. 

- Valva broader: length about four times 

largest width (fig. 7-8, 10) . 2 
2 Valva geniculate towards middle, not or 

hardly indent in proximal part (fig. 8). 

. Z. ratzeburgiana 
Apex of valva notably blunt. 

- Valva slightly curved, clearly indent in 

proximal part (fig. 7, 10) . 3 
Apical fourth part of valva more gradually narrow¬ 

ing. 

3 Valva gradually narrowing from less than 

one half (fig. 10) . Z. griseana 

- Valva distinctly narrowing only beyond 

two third (fig. 7) . Z. rufimitrana 

Key based on female genitalia 

1 Corpus bursae with one signum (fig. 14).... 
. Z. griseana 

Fig. 7. Male genitalia of 

Zeiraphera rufimitrana. 

7 
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Fig. 11. Female genitalia of 

Zeiraphera rufimitrana (after 

Razowski, 1987, modified). 
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Fig. 8-10. Valva of Zeiraphera-species. 8, Z. ratzebur 

giana\ 9, Z. isertana', 10, Z. griseana. 

- Corpus bursae with two signa (fig. 11-13) 

. 2 
2 Corpus bursae and ductus bursal not dis¬ 

tinct. Signa pointed (fig. 12) . 

. Z. ratzeburgiana 

- Corpus bursae and ductus bursal more or 

less distinct. Signa rounded or blunt (fig. 

11, 13) . 3 

3 Signa of about equal size (fig. 13). 

. Z. isertana 
Corpus bursae more or less spherical. 

- One large and one small signum (fig. 11).. 

. Z. rufimitrana 
Corpus bursae long drawn. 

Bionomics 

In The Netherlands the species of Zeiraphera 

are univoltine. The larvae of Z. isertana feed 

on Quercus, living in a folded leaf or between 

spun leaves in May and June. The larvae of the 

other species feed on conifers, notably on 

Abies, Picea and Pinus, but the larch budmoth 

(Z. griseana) especially on Larix decidua 

Miller. The conifer-feeding larvae live in 

tubes made from spun needles, preferring the 

new growth of shoots from April to June. 

The adults fly from late June to August at 

sunset and dusk about trees (sometimes rather 

high up) and may later come to light. The 

adults of Z. isertana rest on the trunks and 

branches of oaks during the day, and readily 

fly off when disturbed. The adults of the 

conifer-feeding species usually rest in the 
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Fig. 12-14. Corpus bursa of Zeiraphera-species. 12, Z. ratzeburgiana; 13, Z. isertana; 14, Z. griseana. 

shelter of the trees. All species overwinter as 
an egg. 

Zeiraphera griseana is a defoliator of coni¬ 

fers, especially in the Central European moun¬ 

tains. Its bionomics have been studied exhaus¬ 
tively (Bovey, 1978). 

Faunistics 

Distribution maps for Zeiraphera ratzebur¬ 

giana, Z. isertana and Z griseana are given by 

Küchlein (1993). Additional records did not 
result in important changes in their distribu¬ 

tion patterns, so there is no need to produce 

new distribution maps. Some faunistical data 

of interest are given under the individual spe¬ 
cies treated below. 

Zeiraphera ratzeburgiana. This species, al¬ 
ready recorded from The Netherlands by De 
Graaf ( 1862), has never become common and 

widespread. Recently, Z. ratzeburgiana was 

found in regions of northwest Europe where 
the species did not occur before, e.g. Ireland 

(Agassiz, 1982), Belgium (Janmoulle, 1962), 
and the Hamburg area (Albers, 1959). It is not 

known as a pest in our country, but abroad 
outbreaks on fir (Picea sp.) have been report¬ 

ed occasionally during the last decades. In the 

European checklist of Karsholt & Razowski 
(1996) Z. ratzeburgiana is erroneously omit¬ 

ted for The Netherlands. 

Zeiraphera rufimitrana. The second author 
collected a male of Z. rufimitrana on 15 

August 1996 by means of a light trap placed in 

his garden at Drempt (province of Gelder¬ 

land). This species was previously not record¬ 
ed from The Netherlands. Z. rufimitrana oc¬ 

curs in the temperate zones of the Palaearctic, 
its range extending from Ireland to Japan. In 

northwest Europe this species has returned in 

regions where it had disappeared for more 

than fifty years, e.g. Belgium (Janmoulle, 
1958) and the Hamburg area (De Lattin, 

1958). Now Z. rufimitrana has penetrated into 
The Netherlands. Occasional outbreaks on 
Abies alba Miller have been reported from its 

range already since the last century. 

Zeiraphera isertana. In The Netherlands 
widespread and common, often in large num¬ 

bers. Nevertheless no records of Z. isertana as 
a pest on oak are known to us, neither from 

The Netherlands, nor from elsewhere. 
Zeiraphera griseana. The larch budmoth, 

Zeiraphera griseana, is a defoliator of pine 
and larch in the Palaearctic. Cyclic numerical 

fluctuations occur in larch forests in 
Switzerland, each cycle lasting 8 or 9 years. 
Fluctuations of similar magnitude have been 
recorded elsewhere in its range, mostly aperi¬ 
odic. The population dynamics of this species 

has been studied extensively by a team of 
Swiss research-workers. They showed that its 
numbers are regulated by several biotic fac¬ 
tors, which vary spatially and temporally 
(Baltensweiler et al., 1977). In The Nether¬ 
lands Z. griseana was found for the first time 
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in 1927 (Küchlein, 1993). Until 1963 not more 

than five specimens were recorded, but in that 

year more than hundred moths were observed 

throughout the whole country. The year 1971 

became second best, and ever since the species 

has been found occasionally, also being absent 

for periods of many years. In Switzerland the 

migration behaviour of Z. griseana and its ef¬ 

fects on population density has been investigat¬ 

ed by Baltensweiler & Von Salis (1975) and by 

Baltensweiler et al. (1977). They concluded 

that migration plays an important part in the re¬ 

alization of its abundance and even demonstrat¬ 

ed density-dependence of migration in this spe¬ 

cies. They also studied the “take-off’ behaviour 

of the moths and found that they could be dis¬ 

placed over hundreds of kilometres. Küchlein 

& Munsters (1988) argue that Z. griseana in 

The Netherlands (and adjacent areas of conti¬ 

nental Europe) is an immigrant, not being able 

to establish itself in this region. They based this 

idea on the irregularity of its appearance and 

the many records from localities with no or few 

conifers. Moreover, the larvae are still not 

found in our country. Most striking, however, is 

the synchronizing of the top-years in The 

Netherlands, mentioned above, with the years 

of outbreaks in the Swiss Alps (Baltensweiler, 

1964; Auer, 1974), which strongly suggests 

that the immigrants originate from Central- 

Europe. Accordingly Z. griseana is included in 

the Dutch list of immigrants on which is report¬ 

ed yearly (De Vos, 1992). 
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Onder redactie van de secretaris 
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LANDELIJKE 

AGENDA 

Wintervergadering: 

Lentevergadering: 

Zomerbijeenkomst: 

Herfstvergadering: 

zaterdag 13febr. 1999 

zaterdag 24 april 1999 

weekend 4-6 juni 1999 

zaterdag 13 nov. 1999 

schrijnende voorbeelden kent. Het kan hierbij 

zowel om de etikettering gaan als om patronen 

op het dier zelf. 

Het lijkt me dat er voor de NEV een taak is 

weggelegd om hier op zijn minst iets aan regi¬ 

stratie te doen. Graag wil u dus verzoeken om 

mij voorbeelden toe te sturen van dubbel-nul 

soorten en/of exemplaren (naam, toenaam, 

(jpg-)plaatje en/of referentie naar plaatje), en 

liefst ook van wél goed voorbereide 2000-bugs. 

Dan beloof ik dat ik daar in 2000 een mooi en 

toepasselijk verhaal over zal houden. Bij voor¬ 

baat dank! 

-Peter Koomen- 

► 1999 en de MILLENNIUMBUGS 

Van harte geluk gewenst met het nieuwe jaar! 

Ik hoop, mede namens het NEV-bestuur, dat 

het voor iedereen (weer) een vruchtbaar jaar zal 

worden, met veel nieuwe leden, interessante 

vangsten, goed lopend onderzoek, geslaagde 

bestrijdingen en toch weer een beetje meer na- 

tuurbeschermingsaandacht voor de belangrijk¬ 

ste dieren op deze aarde. 

Als bug-specialisten bij uitstek zullen wij ons 

het komend jaar kunnen verheugen in een rui¬ 

me belangstelling voor de zgn. millennium- 

bugs. De afgelopen weken heb ik mij daar eens 

iets meer in verdiept. Het schijnt zo te zijn dat 

nog niet alle bugs de millenmumproef kunnen 

doorstaan. Zij vertonen slechts twee nullen, 

waardoor het in de toekomst lastig zal worden 

om te bepalen of ze uit 1800 of 1900 of 2000 

stammen. Ik neem aan dat u zelf uit uw eigen 

omgeving of belangstellingssfeer wel enige 

-131e WINTERVERGADERING 

Datum: zaterdag 13 februari 1999 

Tijd: 11:00-16:00 uur 

Plaats: 

Baroniezaal van vergadercentrum 

HOOG BRABANT 

Rad boud kwartier 23, Utrecht 

(en dus niet in de Jaarbeurs! ! ! !). 

Hoog Brabant ligt in het winkelparadijs Hoog 

Catharijne, in drie minuten te bereiken vanaf 

Centraal Station Utrecht door van de Jaarbeurs 

af te lopen, richting Centrum. Wanneer u het 

eerste drukke gedeelte van Hoog Catharijne 

voorbij bent, ziet u Hoog Brabant links liggen. 

In Hoog Brabant moet u naar "niveau twee" 

(trap of lift); zie ook de aanwijzingen op de 

monitoren ter plaatse. 

Nederlandse Entolomoglsche Vereniging 
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Het bestuur hoopt dat de centrale ligging van 

Utrecht er weer aan zal bijdragen dat vele Ne¬ 

derlandse en Belgische leden de winterverga¬ 

dering zullen bezoeken. Introducés en andere 

belangstellenden zijn welkom. 

De Wintervergadering staat traditioneel bekend 

als "kistjesdag": de bijeenkomst waarbij ieder 

lid iets kan melden, bijvoorbeeld over een inter¬ 

essante waarneming, vangst of kweekmetho- 

de. Vroeger ging dit vooral gepaard met het 

doorgeven van insecten in (sigaren)kistjes, te¬ 

genwoordig zijn er ook andere middelen be¬ 

schikbaar om iets te laten zien: dia-projector, 

overheadprojector en macro-videocamera. Dit 

levert altijd een boeiend en afwisselend pro¬ 

gramma op. 

Ook de NEV-Secties (Snellen, Everts, Ter Haar, 

Diptera, Hymenoptera. Mieren, Grieks-Turkse 

Dagvlinders) worden van harte uitgenodigd op 

deze vergadering iets te laten horen over hun 

activiteiten. 

De praatjes worden aan het begin van de bij¬ 

eenkomst aangemeld d.m.v. een formulier dat 

bij de ingang ligt en dat de secretaris zal laten 

circuleren. Wilt u s.v.p. meteen bij binnen¬ 

komst melden of u iets wilt vertellen en wilt u 

dan aangeven of u een kistje wilt laten rouleren 

of dia's wilt presenteren? Personen die iets met 

de NEV-macrocamera willen laten zien, worden 

verzocht aan het aan het begin even contact op 

te nemen met Kees Zwakhals. Voor de verslag¬ 

legging in het Verenigingsnieuws is het handig 

als de secretaris na uw verhaal over een korte 

schriftelijke samenvatting kan beschikken met 

in elk geval de namen van behandelde soorten. 

NB: u dient zelf voor uw lunch te zorgen. Dit 

kan in het restaurant van Hoog Brabant, of in 

één van de vele eetgelegenheden in Hoog Ca- 

tharijne. 

-PK- 

►SECTIE 'TER HAAR" OPGERICHT 

Op zaterdag 28 november 1998 heeft te Lex- 

mond de oprichting plaats gevonden van de 

nieuwe NEV-sectie 'Ter Haar". De nieuwe loot 

zal zich bezig gaan houden met de macrolepi- 

doptera, simpel gesteld: alle vlindersoorten die 

de Sectie "Snelien"niet doet. Daarmee bestrij¬ 

ken beide secties alle vlindersoorten. De nieu¬ 

we sectie kan al direct op grote belangstelling 

rekenen. Er hebben zich meer dan 75 leden 

aangemeld en op 28 november was een zelfde 

aantal -inclusief introducés- in Lexmond aan¬ 

wezig. 

Er is een bestuur van vijf personen gekozen: 

Frans Post (voorzitter), Rob de Vos (secretaris), 

Jannie Sinnema-Bloemen (penningmeester), 

Wim Geraedts en Bob van Aartsen. 

Wij zijn zeer verheugd dat er langzamerhand 

meer eenheid begint te ontstaan in het vlinder- 

wereldje en dat er nu een podium is geschapen 

voor contacten, uitwisseling van gegevens en 

het verbreden van kennis. Voor de komende ja- 

ren zien wij voldoende mogelijkheden om met 

name met dat laatste meer aan de weg te gaan 

timmeren. Uit de vele reacties blijkt ook dat dit 

initiatief in goede aarde is gevallen. Kortom, de 

NEV heeft er weer een flinke sectie bij! 

-Bestuur Ter Haar, Frans Post- 

► CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

►EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 

►MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 GK Bilthoven, 030- 

2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 13 

maart: bijeenkomst om 11.00 uur in het 

"Verenigingsgebouw", Kortenhoevenseweg 

63, Lexmond. 

►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg, fpost@euronet.nl 

►DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

►NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. 31 ian. Winterbij- 

eenkomst en 21 mrt voorjaarsbijeenkomst 

in het Natuurmuseum te Leeuwarden. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. 16 januari en 6 maart: bij- 

Nederlandse Entolomogische Vereniging 



NEV Verenig in gsnieuws januari 1999 

eenkomst van 9.30 tot 12.00 uur in de 

Landbouwhogeschool ('Tropische Land¬ 

bouwschool", N.B. achteringang), Brinkgre- 

verweg 69 te Deventer. 

► ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 maart: Bijeenkomst 

in Asten. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomst op 10 febr. 20:00 

uur, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 

(schuin tegenover Artis-aquarium). Bereik¬ 

baar met tramlijn 9 vanaf Amsterdam CS, 

halte Sint-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 12 ian.. 10 

maart: 20:00 uur bijeenkomsten in het audi¬ 

torium van museum Naturalis (ingang voor¬ 

malig Pesthuis), Darwinweg, Leiden, 5 mi¬ 

nuten lopen vanaf Leiden CS (volg bordjes 

vanaf achter-uitgang). 

►Lezingen INSECTEN EN MAATSCHAPPIJ 

Evenals in voorgaande jaren organiseert het 

Laboratorium Entomologie van de Landbouw¬ 

universiteit Wageningen weer een serie lezin¬ 

gen over insecten. De lezingen zijn enerzijds 

bedoeld als collegeserie voor studenten, ander¬ 

zijds als middel om de aandacht te vestigen op 

het maatschappelijk belang van insecten. Ook 

niet-studenten zijn van harte welkom. De lezin¬ 

gen worden steeds gehouden in de Capitulatie- 

zaal van Hotel De Wereld in Wageningen, op 

woensdagavond van 20:00-22:00 uur. Het pro¬ 

gramma ziet er dit jaar als volgt uit: 

► 6 jan. 1999: GENIETEN VAN INSECTEN 

- Insecten vanaf de tuinbank 

Dr. ir. Frans A.N. van Al eb eek, (Fruitteel t- 

praktijkon derzoek F PO, Randwijk) 

- Insecten zien met diepte: 3D- of stereofoto- 

grafie in het macro-gebied 

Ir. Ernst Neering (Laboratorium Entomolo¬ 

gie, Landbouwuniversiteit Wageningen) 

► 13 jan. 1999: INSECTEN IN HOLLYWOOD 

- Insecten in de film 

Prof. dr. Marcel Dicke (Laboratorium Ento¬ 

mologie, Landbouwuniversiteit Wagenin¬ 

gen) 

► 20 jan. 1999: INSECTEN IN DE AFRIKAANSE 

EN EUROPESE CULTUUR 

- Insecten in de Afrikaanse cultuur 

A. van Pluis (Laboratorium Entomologie, 

Landbouwuniversiteit Wageningen) 

- Insecten in de Europese cultuur 

Prof. dr. Marcel Dicke (Laboratorium Ento¬ 

mologie, Landbouwuniversiteit Wagenin¬ 

gen) 

► 27 jan. 1999: MEDICIJNEN, GESCHIEDENIS 

EN INSECTEN 

- Insecten als medicijn 

A. van kluis (Laboratorium Entomologie, 

Landbouwuniversiteit Wageningen) 

- Insecten horen in de geschiedenisboeken 

Prof. dr. Marcel Dicke (Laboratorium Ento¬ 

mologie, Landbouwuniversiteit Wagenin¬ 

gen) 

► 3 febr. 1999: INSECTEN ALS VOEDSEL 

VOOR MENSEN 

- Rupsen op je bord, eet smakelijk! 

A. van Huis (Laboratorium Entomologie, 

Landbouwuniversiteit Wageningen) 

- De plaats van insecten in de voeding van de 

mens 

Dr. Adel P. den Hartog (Vakgroep Humane 

Voeding, Landbouwuniversiteit Wagenin¬ 

gen) 

- Als snacks zullen verschillende soorten in¬ 

secten worden genuttigd 

► 10 febr. 1999: INSECTEN: BIODIVERSITEIT 

EN EVOLUTIE 

- De Nederlandse biodiversiteit bestaat uit 

wormen en insecten 

Drs. Peter Koomen (Naturalis - Nationaal Na¬ 

tuurhistorisch Museum Leiden) 

- Parasitaire insecten: variatie leidt tot variatie 

Prof. dr. Louise Vet, (Laboratorium Entomo¬ 

logie, Landbouwuniversiteit Wageningen) 

Nederlandse Entolomogische Vereniging 
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► 17 febr. 1999: SEKS EN DE WERELD VAN 

EEN INSECT 

- Insex 

Dr. ir. Richard Stouthamer (Laboratorium En¬ 

tomologie, Landbouwuniversiteit Wagenin- 

gen) 

- De werled van een insect 

Dr. ir. Joop J.A. van Loon (Laboratorium En¬ 

tomologie, Landbouwuniversiteit Wagenin- 

gen) 

► 24 febr. 1999: TROPISCHE REIZEN EN 

SOUVENIRS VAN INSECTEN 

- Steken en beten in de tropen 

Dr. ir. Willem Takken (Laboratorium Entomo¬ 

logie, Landbouwuniversiteit Wageningen) 

- Vectorziekten als souvenirs uit de tropen 

Prof. dr:Piet Kager (Academisch Medisch 

Centrum, Universiteit van Amsterdam) 

► 3 mrt 1999: BIJEN EN MENSEN 

- Bijen als producent voor mensen 

Dr. Rinus J. Sommeijer (Lab. Vergelijkende 

Fysiologie, Afdeling Sociale Insecten, Uni¬ 

versiteit Utrecht) 

- Over bloemen en bijen 

Dr. ir. Willem Jan Boot (Laboratorium Ento¬ 

mologie, Landbouwuniversiteit Wagenin¬ 

gen) 

► 10 maart 1999: INSECTEN EN LEVEN NA DE 

DOOD 

- De hartscarabee in het oude Egypte - sym¬ 

bool van de wedergeboorte 

Drs. Hendrikje M. Nou wens (Vakgroep 

Egyptologie, Universiteit Leiden) 

- Insecten om een misdaad op te lossen 

Drs. Jan Krikken (Forensisch entomoloog, 

Naturalis - Nationaal Natuurhistorisch Muse¬ 

um Leiden) 

Coördinatoren: 

Prof. dr. M. Dicke (0317-484311/2989) 

Dr. ir. A. van Huis (0317-484653/2325) 
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De genera Curimopsis en Syncalypta in Nederland 

(Coleoptera: Byrrhidae) 

F. C. F. Sterrenburg & B. J. H. Brugge 

STERRENBURG. F. C. F. & B. J. H. BRUGGE. 1999. THE GENERA CURIMOPSIS AND SYNCALYPTA IN THE 

NETHERLANDS (COLEOPTERA: BYRRHIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (1): 7-9. 

Abstract: The Dutch material of Curimopsis and Syncalypta in the collections of the Zoological Museum in Amsterdam, 

the National Museum of Natural History in Leiden, the Department of Entomology, Agricultural University Wageningen 

and from a number of private collections has been studied. The occurence of Curimopsis nigrita and Syncalypta spinosa 

in The Netherlands is confirmed but Dutch records of C. palaeta and C. setosa are based on misidentifications. Data on 

the faunistics and ecology of Curimopsis and Syncalypta are presented. Curimopsis nigrita was hitherto regarded as a 

tyrphobiont species, but in The Netherlands it has been found in a variety of humid and open habitats like peat moors 

with Calluna, Erica, Molinia or Sphagnum, along sandy banks of brooks, rivers and streams, but also at a brackish du¬ 

ne-valley and in a mud-flat area. 

F. C. F. Sterrenburg, Bavoylaan 6, 2594 BT Den Haag. 

B. J. H. Brugge, Zoölogisch Museum, afdeling Entomologie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

De onderfamilie Syncalyptinae is in Neder¬ 

land vertegenwoordigd door twee genera: Cu¬ 

rimopsis en Syncalypta. Everts (1898) ver¬ 
meldt Syncalypta spinosa Rossi, Curimopsis 

setigera Illiger en C. setosa Waltli als inlands. 

Later (Everts, 1922) wordt C. setigera ge¬ 
schrapt en vervangen door C. paleata 

Erichson omdat volgens Everts de vondsten 

van C. setigera tot C. paleata zouden behoren. 

Brakman (1966) vermeldt S. spinosa en C. pa¬ 

leata als inlands en plaatst vraagtekens bij het 
voorkomen van C. setosa in ons land. 

Curimopsis setigera komt, behalve in Fin¬ 

land, Zweden en Denemarken, ook in Duits¬ 
land vrij algemeen voor (Paulus, 1973). Op 

grond van de Duitse vondsten is haar verschij¬ 

ning in ons land niet uitgesloten. Zij is alleen 
door genitaalonderzoek van C. paleata te on¬ 

derscheiden. Curimopsis setosa is voor de 
Nederlandse fauna niet te verwachten. Paulus 

(1973) vermeldt het voorkomen van deze soort 
in het Alpengebied, Moravie en Zuid-Beieren 

met de Elzas als noordelijkste punt. Palm 
(1934) zag geen exemplaren uit Scandinavië. 

Curimopsis paleata, tenslotte, komt voor in 
delen van Finland, Noorwegen en Zweden 

(Palm, 1934). Tevens komt zij verbreid voor 

van het zuidelijke en oostelijke deel van 

Midden-Europa (het voormalige Tsjecho- 
Slowakije, Oostenrijk en Hongarije) tot in 
Oost-Siberië, maar in Duitsland werd zij 

slechts sporadisch aangetroffen in Zuid-Beie¬ 
ren, Hessen, Hildesheim, Pommeren en Neu- 

mark. In Frankrijk komt zij niet noordelijker 

voor dan Straatsburg (Paulus, 1973). Alle op¬ 
gegeven vindplaatsen liggen ver van Neder¬ 

land wat het minder waarschijnlijk maakt, dat 
C. paleata in Nederland gevonden kan wor¬ 

den. 
Curimopsius nigrita Palm werd in 1992 

voor het eerst voor de Nederlandse fauna ge¬ 
meld uit Drenthe, van de Kraloërheide (Ster¬ 

renburg, 1992). Daarna is de soort bekend 
geworden uit Ansen, eveneens in Drenthe 
(Cuppen et al., 1993) en van de Hamert, ge¬ 
meente Bergen in Limburg, waar zij door de 

eerste auteur werd verzameld. Brugge had C. 
nigrita al aangetroffen bij een revisie van het 
materiaal in het museum in Amsterdam. Dit 
riep de vraag op, of de recente waarnemingen 
gezien moesten worden als een uitbreiding 
van de soort in ons land of dat het een soort be¬ 
trof, die vroeger over het hoofd was gezien. 
Deze vraag vormde de aanleiding om ook an- 
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Fig. 1. Verspreiding van Curimopsis nigrita in 10 x 10 km 

hokken (UTM-grid). 

dere museumcollecties na te kijken en bij eni¬ 

ge andere verzamelaars materiaal van deze ge¬ 

nera op te vragen. 

De soorten van beide genera kunnen het 

beste op naam gebracht worden met de tabel¬ 

len van Palm ( 1934) en Paulus (1973 en 1979). 

Nederlandse soorten 

Opgaven waarbij geen aantallen worden genoemd, heb¬ 

ben betrekking op één exemplaar. 

De volgende afkortingen worden gebruikt: Collecties: 

LW - Landbouw Universiteit Wageningen, NNM - Natio¬ 

naal Natuurhistorisch Museum, Leiden; ZMA - Zoölo¬ 

gisch Museum, Amsterdam. Provincies: Ov - Overijssel; 

Gld - Gelderland; L - Limburg. 

Curimopsis nigrita Palm 

Verspreiding in Nederland (fig. 1 ) - Curimop¬ 

sis nigrita komt in Nederland algemeen voor 

en is met uitzondering van Friesland en 

Groningen in alle provincies verzameld. Alle 

inlandse exemplaren van Curimopsis paleata 

bleken tot C. nigrita te behoren. Ook de Ne¬ 

derlandse exemplaren van Curimopsis setosa - 

alle in de collectie van het NNM - bleken tot 

C. nigrita te behoren. 

Taxonomie - De geringe grootte van Curi¬ 

mopsis nigrita, zoals aangegeven door Palm 

(1934) en Paulus (1973) ter onderscheiding van 

C. paleata en C. setigera, is bij de Neder¬ 

landse exemplaren niet altijd een betrouwbaar 

kenmerk. Het door Palm (1934) gegeven on¬ 

derscheid in de grootte van de stippen op de 

dekschilden (bij C. paleata nauwelijks breder 

dan de strepen zelf, bij C. nigrita ongeveer 

dubbel zo breed als de strepen) is naar onze er¬ 

varing wel bruikbaar, evenals de plaats van de 

grootste breedte van het lichaam (bij C. pale¬ 

ata doorgaans in het midden en bij C. nigrita 

doorgaans voor het midden). Ook de habitus- 

afbeeldingen in Palm (1934) en Paulus (1973) 

kunnen gebruikt worden; de schoudervorm 

van C. nigrita is doorgaans hoekiger dan die 

van C. paleata. In twijfelgevallen moet de ae- 

deagus onderzocht worden. 

Ecologie - Volgens Koch (1989) is Curimop¬ 

sis nigrita een tyrphobionte soort, die voor¬ 

komt in hoog- en laagveengebieden en in 

S/Vmgm/m-vegetaties. Voor een deel stemmen 

de Nederlandse vondsten hiermee overeen 

maar er zijn ook waarnemingen bekend - vaak 

in aantal - van andere biotopen. Zo zijn exem¬ 

plaren bekend uit heidevelden op zandgrond 

(Kraloërheide, Dwingeloosche Heide, de 

Bergvennen bij Lattrop), uit een Corynephore- 

tum (Spier), van zandbodems (Vijfhuizen), 

beekoevers (Cottessen) en natte duinvlaktes 

(Voorne). Everts (1898) vermeldt exemplaren, 

die C. nigrita betreffen, afkomstig van aan¬ 

spoelsel van de Mark, daarnaast van de IJssel 

en de Geul. Ook noemt hij (Everts, 1922) 

Zeeburg, toentertijd een brak kweldergebied. 

De talloze exemplaren verzameld in Steijl 

(aanwezig in alle drie bezochte musea) stam¬ 

men met zekerheid van de Maasoever. 

Waarop berust dan de mededeling van 

Koch (1989) dat Curimopsis nigrita een tyr¬ 

phobionte soort zou zijn? Kennelijk op een 

misverstand. Paulus (1973) geeft geen duide¬ 

lijke habitatgegevens en verwijst voor de 

Noord-Duitse vindplaatsen naar Horion 

(1955). Deze vermeldt vondsten uit hoog- en 

laagveen, heidevelden en Sphagnum zonder 

daar de conclusie “tyrphobiont” aan te verbin¬ 

den. Palm (1934) beschreef de soort naar 
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exemplaren, die gevonden waren op een akker 
op veenbodem, gelegen naast een gebied waar 

turf werd gewonnen. Op grond van de Neder¬ 

landse vindplaatsen kan geconcludeerd wor¬ 

den dat de soort ook in een aantal andere habi¬ 
tats kan voorkomen. 

De soort kan goed met bodemvallen buitge¬ 
maakt worden. Adulten zijn, met uitzondering 

van oktober, het hele jaar door gevangen; de 

piek ligt in mei en juni. Curimopsis nigrita 

heeft goed ontwikkelde vleugels en kan zich 

dus waarschijnlijk goed verspreiden. Vlieg- 
waarnemingen zijn echter niet bekend. 

Syncalypta spinosa Rossi 

Materiaal: Ov: Denekamp, v.1982 (collectie Veldkamp). 

Gld: Dieren, iv.1915 (NNM). L: Eijsden, vi.1907, vi.1959 

(ZMA); 10.vi.1959, 11 exemplaren (NNM); Geulle, 

vi.1919 (ZMA); Gronsveld. vi.1907 (NNM); Houthem, 

vi.1907 (LW); vi.1907 (NNM); vi.1907, 2 exemplaren 

(NNM); Valkenburg, vi, vii (NNM); ii.1908 (ZMA); 

22.vii.1908, 4 exemplaren (ZMA); 13.vi.1911 (NNM), 

Z.L. vi.1909 (LW), vi.1909 (ZMA). 

Syncalypta spinosa is slechts van enkele vind¬ 

plaatsen bekend. In min of meer recente col¬ 

lecties - Berger, van der Krift - ontbreekt de 
soort. Daarom is de vondst in Denekamp ver¬ 

heugend, als bewijs, dat S. spinosa althans in 

1982 nog in ons land voorkwam. Hoewel habi- 

tatgegevens bij de collectie-exemplaren ont¬ 
breken, lijkt het erop dat de dieren - met uit¬ 

zondering van het exemplaar uit Gronsveld - 
in de omgeving van rivieren en beken gevon¬ 

den zijn. Lucht (1987) meldt dat de soort onder 
andere in Duitsland, de Benelux, Frankrijk en 

Denemarken voorkomt. Koch (1989) vermeldt 
als habitats voor deze warmteminnende soort 

met mos of algen begroeide zandige beek- en 

rivieroevers, zand-, leem- en tichelgroeven en 

zonnige, leemachtige boswegen. 

Dankzegging 
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New taxonomic status for Anteon faciale and A. 

pseudohilare (Hymenoptera: Dryinidae) 

J. T. Burn & J. de Rond 

BURN, J. T. & J. DE ROND, 1999. NEW TAXONOMIC STATUS FOR ANTEON FACIALE AND A. PSEUDOHI¬ 

LARE (HYMENOPTERA: DRYINIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (1): 10-12. 

Abstract: The status of Anteon faciale (Thomson), previously considered a junior synonym of A. ephippiger (Dalman), 

is restored and the male is described. Anteon pseudohilare Burn was compared with the holotype of A. faciale , and found 

to be identical. 

J. T. Burn, 1 Sycamore Avenue, Armthorpe, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3HQ England. 

J. de Rond, Beukenhof 96, 8212 EB Lelystad, The Netherlands. 

Introduction 

The description of Anteon pseudohilare Bum, 

1990 was based on a single female, found in a 

museum collection. After collecting several 

specimens in their natural habitat, the author 

was able to send some material to fellow hy- 

menopterologists. When the second author re¬ 

ceived one of these females, he recognised an 

older species in it. While doing some research 

on the synonyms of Anteon ephippiger (Dal¬ 

man, 1818), de Rond had come across the de¬ 

scription of Anteon faciale (Thomson, 1860), 

which in no way appeared to agree with the 

type of A. ephippiger. Examination of the 

holotype of A. faciale , the only specimen upon 

which the species was based, finally proved the 

true identity of the British females: A. pseudo¬ 

hilare is indeed a junior synonym of A. faciale. 

No records of males were found in litera¬ 

ture, so the male associated with the British fe¬ 
males is described below as the allotype. A re¬ 

cent description of the female is given by Burn 

(1990). 

Anteon faciale (Thomson, I860), stat. nov. 

(fig. 1-5) 

Dryinus facialis Thomson, 1860: 177. 

Anteon pseudohilare Burn, 1990: 185-186, 
syn. nov. 

Type material 

Holotype: 9, Sweden, labelled with five minute printed 

cards; “Bhn” [= Boheman (leg.)] “Gl.” [=Gotland], “Sc.”, 

“Thoms.” , “Type.” No additional information on type lo¬ 

cality or date in Thomson ( 1860). 

Allotype: â, England, Hightown (Lancashire), 

3.VÜ.1996, J. T. Burn. 

Paratypes (labelled Anteon pseudohilare)'. 1 9, England, 

Freshfield (Lancashire), 1 .vii. 1953, S. Shaw; 1 9, 
England, Hightown, 30.vi.1996, J. T. Burn; 2 9, 
Hightown, 1 .vii. 1996, J. T. Burn; 5 9, Hightown, 

3.VÜ.1996, J. T. Burn; 1 9, England, Raven Meols Hills 

(Lancashire), 1.vii. 1996, J. T. Burn. The allotype and two 

females will be deposited at the British Museum (Natural 

History), London, UK. 

Description of the male 

Fully winged. Length approximately 2.5 mm. 

Black, antennae brown, slightly paler ventral- 

ly, more noticeably so on the scape. 

Head: Frons and vertex with strong and 

close punctation, sculpture stronger behind the 

ocelli. Mandibles yellow, teeth brown. 

Thorax: Pronotum, scutum, scutellum and 

metanotum with strong and close punctation; 

propodeum fully reticulate rugose, with dou¬ 

ble arched transversal keel between anterior 

and posterior surfaces, posterior surface with 

two longitudinal keels. 

Abdomen: segments 6 and 7 with excep¬ 

tionally strong pits. Legs testaceous, femora 
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Fig. 1-5. Anteon faciale (Thomson), habitus male (det. J. T. Burn and J. de Rond); 1, frontal aspect of the head; 2, lat¬ 

eral aspect ot the body; 3, dorsal aspect of the body; 4, posterior aspect of the propodeum; 5, dorsal aspect of last stern- 
ite and genital apparatus (relative enlargement 1,6x). 
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infuscate, hind coxae two thirds black. Wings 

hyaline, with distal section of radial vein half 

as long as proximal section, stigma dark 

brown. Parameres with distal inner process 

pointed, dorsal membranous process large. 

Discussion 

For the construction of determination keys 

many of the older authors have relied com¬ 

pletely on details that are now known to be 

variable. Olmi (1984, 1994) therefore charac¬ 

terised most older descriptions as insufficient 

or unreliable, but gave no additional informa¬ 

tion on types of synonymized species. 

Trusting completely on his expertise it was 

virtually impossible to suspect the true identi¬ 

ty of A. faciale. Why Ante on faciale was syn- 

onymised with A. ephippiger, while both 

species obviously have little in common, can 

be explained by a stong emphasis on colour. 

Some varieties of the latter species, for in¬ 

stance var. collare (Dalman), are not com¬ 

pletely yellow, but black with reddish spots on 

the head and pronotum. The dark frons and 

yellow clypeus of A. faciale however, are 

quite the opposite of the reddish frons and 

black clypeus of A. ephippiger var. collare. 

According to Thomson (1860) the colour, 

the thin antennae and the coarse punctures on 

the mesonotum made A. faciale easy to differ¬ 

entiate from others. Anteon ephippiger is 

known to have fine, sparse punctures on the 

head, scutum and scutellum. The scutellum 

and metanotum are flat in A. ephippiger, while 

convex in A. faciale. 

The holotype of Anteon faciale is pinned 

through the mesonotum. The pin obliterates 

more than one fourth of the mesonotal surface, 

but what remains is covered with a distinct 

coarse punctation. In lateral view the meso- 

scutum, scutellum and metanotum are just as 

strongly convex as in A. pseudohilare. The 
punctation on the head is slightly weaker in 

the type of A. faciale. The brown shade of the 
dark parts in the type is probably due to aging. 

The yellow facial markings, still brightly con¬ 

trasting with the dark forehead in the more 

than 138 years old type, appear to be identical 

to those in A. pseudohilare. The colouration of 

the antennae, legs and body are similar, the 

overall length is shorter; 2.9 mm, compared 

with 3.3-3.6 mm for A. pseudohilare. The 

transverse keel of the propodeum is double 

arched in dorsal view in all specimens. 

The types of Anteon ephippiger (Dalman) 

and A. ephippiger var. collare (Dalman) have 

very few microscopical punctures on vertex 

and mesonotum. The males of Anteon gaullei 

Kieffer are perhaps the most likely to be con¬ 

fused with A. faciale. The punctation in the 

latter species is considerably stronger on the 

distal half of the scutum and the last tergite, 

and the antennal segments are longer and of 

lighter colour. 

All the Lancashire sites are characterized by 

coastal sand dune vegetation, and all the speci¬ 

mens were obtained by searching on all fours 

amongst Marram grass (Ammophila arenaria 

(L.) Link). The Hightown specimens were 

from a small area on the fore-dunes, where 

there was relatively little, or no undergrowth 

amongst the Marram. The Raven Meols Hills 

specimen was taken much further inland on 

the lower slopes of a blow-out dune. The habi¬ 

tat of the Swedish record is not known. 
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HEUTS, B. A. & D. Y. M. LAMBRECHTS, 1999. POSITIONAL BIASES IN LEG LOSS OF SPIDERS AND HAR¬ 

VESTMEN (ARACHNIDA). - ENT. BER., AMST. 59 (2): 13-20. 

Abstract: Missing legs of spiders and harvestmen were counted in the field. Differences between sexes, species, and larg¬ 

er taxons may give clues to behavioural or anatomical causes of leg loss. Three araneid species (Zygiella x-notata, 

Lariniodes sclopetarius and Araneus diadematus) showed a significant 1.6 times higher leg loss than a group of 26 spi¬ 

der species from other families and a significant 3.0 times lower leg loss than harvestmen (Opiliones). Zygiella x-notata 

had a significant 1.8 times higher leg loss than L. sclopetarius. The araneid group had a significant 2.3 times more fre¬ 

quent anterior-long-leg than posterior-short-leg loss. A. diadematus deviated in showing a significantly smaller anterior- 

posterior difference in leg loss than each of the two other araneids. In harvestmen also a long leg (second or fourth leg) 

was lost significantly more (2.5 times more frequently) than a short one (first or third leg). In contrast to the front-rear- 

axis there was not a significant leg loss bias in the left-right axis if the data of the three araneid species were combined. 

However, Z. x-notata alone had a significant 2.6 times higher left than right leg loss. This separate analysis of Z. x-nota- 

ta was justified because the overall divergence between the lateral biases of the three araneid species was significant. In 

L. sclopetarius the females were significantly more (13.6 times) left-biased than males in their leg loss. The significant 

bias of spiders to lose anterior or long legs rather than posterior or short legs confirms the results of an earlier study on 

Thomisidae, Lycosidae and Agelenidae (Bauer, 1972). 

The present study is the first to show a significant laterality in leg loss of a spider species (Z. x-notata) and a signifi¬ 

cant sex difference in leg loss laterality of another spider species (L. sclopetarius). 

Keywords', spiders, harvestmen, Arachnida, leg loss, positional biases. 

B. A. Heuts, Department of Experimental Zoology, Kruislaan 320, 1098 SM Amsterdam, The Netherlands. 

D. Y. M. Lambrechts, Department of Animal Behaviour, Plantage Muidergracht 14, 1018 TV Amsterdam, The 

Netherlands. 

Introduction 

Wild animals that have lacking or lesioned left 

or right body parts due to predation have been 
reported e.g. in Cambrian trilobites (significant 

bias to lesions on the right body side) and 

whitefish (significant bias to left side lesions 
due to lamprey attack: see Bradshaw & Ro¬ 

gers, 1993: 18-20). Other than predation-in¬ 

duced lesions such as asymmetric abrasions of 
the feeding apparatus produced by lateral 
biases during feeding have been reported from 

whales (Clapham et ah, 1995). A behavioural 
lateral bias has been suggested to be on the 

basis of these body lesions but it is not known 
whether the bias comprises a preferential 
attack direction of the predators and/or asym¬ 
metric coiling of the prey during the attack 

(Bradshaw & Rogers, 1993). 

A behavioural lateral bias in invertebrates 
that is not related to predation has been report¬ 

ed at the population level in a crab species 
(right-claw “dominance” with respect to size 
and behaviour) but since there are many inver¬ 

tebrates known to possess purely anatomical 
asymmetry at the population level (such as en¬ 

larged genital claspers in male bedbugs: see 
Bradshaw & Rogers, 1993) we suspect that 
behavioural studies of these invertebrates will 
show many more behavioural asymmetries at 

the population level. 
In “symmetric” invertebrates of the Apidae 

(Hymenoptera) a preference in making holes 
in the left or right side of flowers was demon¬ 

strated, i.e. a laterality with reference to the in¬ 
sects’ body orientation in space irrespective 
of the (natural or experimentally changed) ori¬ 

entation of the flowers (Herschel, 1883; 
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Schmucker, 1930, 1931; Kugler, 1943; 

Gerner, 1972; Koeman-Kwak, 1973; Wester¬ 

kamp, 1993). This significant preference (lat¬ 

erality) which may exist at the population le¬ 

vel, or only at the individual level, often 

changes from left to right, or vice versa, in 

consecutive years, and the change was ex¬ 

plained by genetic factors residing in the 

colony queens and/or by individual experi¬ 

ence of the workers. However, the locomotory 

movements of the apids on the (left-right-sym- 

metric) flowers were right-handed (significant 
at the population level: Herschel, 1883; 

Schmucker, 1930). 

Westerkamp (1993) points to left-right- 

asymmetries in the morphology of some flow¬ 

ers that might also lead to asymmetric scent 

production. This might have caused locomoto¬ 

ry left-right asymmetries in the movements of 

his megachilid, anthophorid, and apid bees 

once they have landed on the asymmetric 

flowers (although Westerkamp did not present 

quantitative data on these movements). 

We further refer to Ludwig (1929) who re¬ 

viewed anatomical morphological and loco¬ 

motory lateralizations of invertebrates up to 

protozoans. Chyba (1997) gives a recent ac¬ 

count on the ultimate origin of left-right asym¬ 

metries of living organisms in general. 

In wild spiders (Philodrominae, Lycosidae, 

and Agelenidae) leg loss has been studied, 

without, however, distinguishing left from 

right, by Bauer (1972). He assumes that the 

original cause of the leg loss has to be sought 

in an elevated degree of locomotory activity 

since a much higher frequency of autotomized 

legs in the highly active Philodromus and 

Pardosa was found than in the website bound 

Tegenaria. Also in each of these three spider 

genera the longest legs were missing most of¬ 

ten irrespective of their position on the 

céphalothorax. Thus, e.g. in Philodromus the 

long second legs were missing most often 

while the long first and fourth legs were miss¬ 

ing most often in Pardosa. 

Apart from being caused by physical acci¬ 
dents related to high locomotory activity and 

to predator-attack, biases in leg loss of wild 

spiders could be caused by attacks from other 

spiders in inter- and intraspecific fights. Non- 

behavioural factors residing in the anatomy of 

the spiders might also be a cause. Thus, the 

strength with which the different leg types are 

attached to the céphalothorax could differ 

and/or there could be a bias in the nerve com¬ 

mand producing leg loss (autotomy, i.e. a de¬ 

vice by which a leg that is seized or squeezed 

at the tibia or any more proximal point, is bro¬ 

ken off between the coxa and trochanter). 

Bauer (1972) clarifies autotomy as a “be¬ 

havioural-positional” factor: “Irritation” initi¬ 

ates autotomy, with the coxa, trochanter, and 

femur taking up a particular position, whereas 

the pull of an aggressor at one leg or the 

counter-pull of the spider does not play a deci¬ 

sive part in the production of autotomy. 

In a first attempt to clarify the original cause 

of the missing legs we counted the number of 

lesioned or missing legs in three araneid 

species and many other related and non-relat- 

ed spiders in the wild, keeping records of the 

position of the legs in the front-rear and in the 

left-right dimension. This leg loss was further 

compared with that of wild harvestmen 

(Opiliones). Furthermore the inter-sexual dif¬ 

ference in leg loss was studied in the araneid 

Lariniodes sclopetarius (Clerck). 

Materials and methods 

Leg loss of harvestmen (Opiliones) and spi¬ 

ders (Araneae) was studied from specimens in 

their natural habitat without touching or catch¬ 

ing them in order to exclude that the missing 

legs were the result of human interference. In 

each case the position of the missing legs on 

the front-rear and on the left-right axis was 

noted. Intact spiders were also counted in or¬ 

der to compare the proportion of intact speci¬ 

mens in different species. However, only 

specimens with a single missing leg were con¬ 

sidered here, i.e. a small minority of individu¬ 

als that missed more than one leg was discard¬ 
ed in the present study. Young spiders prior to 

sexual differentiation were disregarded. 

We did not discriminate between different 
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Table 1. Numbers of wild spiders versus wild harvestmen 

that missed one leg (incomplete) versus the numbers that 

did not miss any leg (complete). 

Incomplete Complete 

Spiders 94 423 p< 0.001 

Harvestmen 60 76 ns 

species of harvestmen because we only want¬ 

ed to compare spiders to harvestmen in gene¬ 

ral. The most extensive data came from three 

araneid spider species, i.e. Zygiella x-notata 

(Clerck), Araneus diadematus Clerck and 

Lariniodes sclopetarius. The other spider spe¬ 

cies were mostly determined at species level 

except for taxa such as Philodromus and 
Clubiona which are difficult to discriminate in 

the field. These spider species are mentioned 

in table 5. The study was conducted over all 

seasons in 1995 and 1996. 
For statistical testing we used Siegel 

(1956). Yates-correction was always used in 

the Chi-square-test applications. Significance 

was accepted if p was < 0.05 in a two-tailed 

test. 
Heimer & Nentwig (1991) and Roberts 

(1984, 1995) served as guides to species deter¬ 
minations and relative leg length measure¬ 

ments. 

Results 

We found a bias in the leg loss of spiders to 
one side or to front legs depending on the 

species. 

Table 1 shows that there were significantly 
more complete wild spider specimens than in¬ 

complete spiders that lost one leg, i.e. 423 
complete versus 94 incomplete specimens (p < 
0.001). In wild harvestmen, however, this dif¬ 

ference was not significant, i.e. 76 complete 
versus 60 incomplete individuals. The com¬ 

plete/incomplete ratio was significantly higher 
in spiders than in harvestmen (p < 0.001; spi¬ 
der species specified in Materials and meth¬ 

ods, and in table 5). 
The three investigated araneid spider species 
Zygiella x-notata, Araneus diadematus and 
Lariniodes sclopetarius significantly more of- 

Table 2. Number of wild spiders missing a left versus the 

number missing a right leg in three Araneid species. 

Left Right 

Zygiella x-notata 21 8 p < 0.05 

Araneus diadematus 14 18 ns 

Lariniodes sclopetarius 16 18 ns 

Total 51 44 ns 

ten lost a leg than the remaining spider species 
(all from other families) in the wild, i.e. 61 in¬ 

complete and 228 complete araneid specimens 

versus 33 incomplete and 195 complete non- 

araneid specimens (p < 0.05; = 4.2; data not 
shown). 

Table 2 shows that there was no significant 
laterality in the leg loss of the three araneid 

species as a group, i.e. 51 wild specimens 
missing a left versus 44 specimens missing a 

right leg. It can further be seen in table 2 that 

the araneids Z. x-notata, A. diadematus and L. 

sclopetarius significantly diverged from each 
other in the loss of a left versus a right leg (sig¬ 

nificant interaction between the three species 
categories and the left-right position of the 

missing legs: p < 0.05; x2 = 6.0; df = 2). This 
significant general disparity between the three 

araneid species allows for further significance 

tests concerning only a part of the data set in 
table 2. It then appears that Z. x-notata was 

significantly left-biased in its leg loss (21 
specimens losing a left versus 8 specimens 

losing a right leg: p < 0.05). It further appears 
that the left-right ratio of missing legs was sig¬ 
nificantly larger in Z. x-notata than in A. di¬ 

adematus (21/8 and 14/18 ratio respectively; 

p < 0.05; X2 = 4.0). The difference between Z. 
x-notata and L. sclopetarius was only mar¬ 

ginally significant (0.05 < p < 0.10) and the 
difference between L. sclopetarius and A. dia¬ 

dematus was not significant. 
Table 3 shows that leg loss laterality signi¬ 

ficantly depended on the front-rear position of 
the legs in the three araneid species as a group 

(p < 0.05; X = 11.3; df = 4 after pooling of the 
second and third data column). Both in Z. x- 

notata and L. sclopetarius there was a signifi¬ 
cant tendency towards leg loss in the frontal 
direction (p < 0.01 ) but in A. diadematus there 
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Table 3. Number of wild spiders missing a first, second, third or fourth leg in three Araneid spider species. 

First legs Second legs Third legs Fourth legs 

Zygiella x-notata 17 7 3 2 p < 0.05 

Araneus diadematus 10 6 5 11 ns 

La rin i odes sc lope ta ri us 22 4 2 6 p < 0.05 

Total 49 17 10 19 p < 0.05 

was no such tendency. It can further be seen in 

table 3 e.g. that long (first and second) legs 

were significantly more often lost than short 

(third and fourth) legs in the araneids as a 

group, i.e. 66 long versus 29 short legs (p < 

0.01; these combined data not shown). Even 

within the long legs the difference between 

first and second legs was significant, e.g. 49 

first versus 17 second legs in the araneids as a 

group (p < 0.01) and 22 first versus 4 second 

legs in L. sclopetarius alone (p < 0.01). 

Like spiders harvestmen also had their 

heaviest losses in the longer (second and 

fourth) legs, i.e. after pooling left and right 

losses in each of the four leg loci on the front- 

rear axis 7 specimens lost a first leg, 25 a se¬ 

cond leg, 9 a third leg, and 15 a fourth leg, giv¬ 

ing p < 0.01 in a X2-test (df = 3; left and right 

losses not significantly differing from each 

other in any of the four body loci; data not 

shown). 

Table 4 shows that wild male L. sclopeta¬ 

rius significantly more often lost a right rela¬ 

tive to a left leg than wild females of the same 

species (p < 0.02) although the laterality in 

each sex apart was only marginally significant 

(0.05 < p < 0.10 both in females and in males). 

The males and females did not significantly 

differ from each other in the probability of los¬ 

ing an anterior (first or second) relative to a 

posterior (third or fourth) leg, i.e. the anteri¬ 

or/posterior ratio was 8/3 in females and 12/4 

in males (not shown). 

Only one other spider species provided 

enough data for a meaningful analysis of a 

possible difference in left-right bias (laterali¬ 

ty) between females and males, i.e. Z. x-nota- 

ta. In this species the sex difference was far 

from significant (not shown). 

Table 5 gives the leg loss of all investigated 

spider species in the left-right and the front- 

rear axis (while including also data of spiders 

missing a leg after they had been caught). The 

most important result is the difference in leg 

loss on the front-rear axis between three-di- 

mensional-web-building species and “hunt¬ 

ing” species, i.e. between araneids, linyphiids, 

tetragnathids, pholcids (web builders) and ly- 

cosids, pisaurids, zorids, gnaphosids, clubio- 

nids, salticids (hunters). Thus, in the three-di- 

mensional-web builders the front-rear ratio of 

leg loss (four front legs versus four rear legs) 

was 140/64, whereas in the hunters this ratio 

was 12/15 (difference between the two ratios 

significant: p < 0.05), i.e. the web-builders 

were more likely than the hunters to lose a 

front relative to a rear leg (see table 5; 

hunters(h); web-builders(wb)). 

Furthermore, the leg losses of the 8 differ¬ 

ent legs (losses combined for all spiders) be¬ 

low in table 5 significantly deviate from equal 

losses on all eight body loci (x:-test; df = 7; p 

< 0.05). This general difference allows for a 

further significance test on parts of these data. 

It then appears that there were significantly 

more losses of second left than of second right 

legs (33 versus 16). These significant results 

show that there is a significant interaction be¬ 

tween the influence of the leg position on the 

front-rear axis and the influence of the leg po¬ 

sition on the left-right axis on the causation of 

leg loss, i.e. the probability of losing a left or 

right leg is specific for (possibly depends on) 

the locus of the leg on the front-rear axis, or it 

is the other way round, i.e. the probability of 

Table 4. Number of wild female and male Lariniodes 

sclopetarius missing a left or right leg. 

Left Right 

Female 9 2 0.05 < p<0.10 

Male 4 12 0.05 <p<0.10 
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Table 5. Number of individuals losing single legs on different positions and number of intact individuals of all spider 

species observed in the wild (LI indicating the first \leg on the left side, R1 the first leg on the right side, etc,). Not only 

spiders missing a leg before capture but also spiders showing single-leg loss after capture were included in this table. The 

number of the post-capture specimens was only substantially large in Enoplognatha ovata. A few spiders having one leg 

that was hurt (leg held in an abnormal orientation while not moving and often lost afterwards in captivity) were also in¬ 

cluded (while always excluding spiders that had two or more legs hurt and/or lost), wb = web builder; h = hunter; oc = 

outside category (species falling outside h and wb categories) 

Species 

LI R1 

Leg Positions 

L2 R2 L3 R3 L4 R4 

Sum 

Incomplete Intact 

Zygiella x-notata (Clerck) 15 5 4 3 3 0 1 1 32 70 wb 

Araneus diadematus Clerck 6 10 7 2 1 6 7 8 47 126 wb 

Lariniodes sclopetarius (Clerck) 8 14 3 1 0 2 5 2 35 139 wb 

Nuctenea umbratica (Clerck) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 wb 

Linyphia hortensis Sundevall 1 0 0 0 0 0 0 0 1 41 wb 

Neriene montana (Clerck) 0 3 0 0 0 0 0 0 3 171 wb 

Gonatium rubellum (Blackwall) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 wb 

Diplostyla concolor (Wider) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 wb 

Diplocephalus cristatus (Blackwall) 0 0 1 1 1 0 0 0 3 29 wb 

Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1 1 0 1 0 0 0 0 3 20 wb 

Tetragnatha montana Simon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 157 wb 

Pachygnatha clercki Sundevall 0 0 0 0 1 0 0 0 1 38 wb 

Theridion sp. 3 2 0 0 1 1 0 0 7 24 wb 

Enoplognatha ovata (Clerck) 6 9 6 1 0 1 6 4 33 145 wb 

Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch) 1 0 0 0 0 1 2 1 5 22 wb 

Steatoda grossa (C. L. Koch) 1 1 0 0 1 0 0 0 3 32 wb 

Steatoda phalerata (Panzer) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 wb 

Pholcus phalangioides (Fuesslin) 9 7 2 3 0 1 2 1 25 38 wb 

Segestria bavarica C. L. Koch 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 oc 

Nigma puella (Simon) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 oc 

Amourobius similis (Blackwall) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 oc 

Tegenaria sp. 3 1 1 1 2 0 0 0 8 37 oc 

Textrix denticulata (Olivier) 0 0 0 0 1 0 2 0 3 26 oc 

Pardosa sp. 0 0 1 0 0 0 1 2 4 51 h 

Trochosa sp. 1 2 0 0 0 1 0 1 5 15 h 

Pisaura mirabilis (Clerck) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 h 

Zora spinimana (Sundevall) 0 0 0 0 1 0 0 1 2 21 h 

Xysticus sp. 0 1 1 0 0 0 1 0 3 39 oc 

Philodromus sp. 2 1 5 0 3 1 0 0 12 49 oc 

Micaria pulicaria (Sundevall) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 h 

Zelotes latreillei (Simon) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 h 

Clubiona sp. 1 1 0 0 0 0 2 1 5 569 h 

Marpissa muscosa (Clerck) 0 1 0 0 0 1 0 0 2 9 h 

Salticus scenicus (Clerck) 1 0 0 0 0 0 1 1 3 29 h 

Heliophanus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 h 

Salticid sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 h 

Sum 62 62 33 16 15 16 32 24 260 1993 

losing a leg on a particular locus of the front- 
rear axis depends on whether it is a left or a 

right leg. 

Discussion 

The frequency of leg loss per se without re¬ 
gard to leg position (table 1 ) was significantly 

higher in wild harvestmen than in three wild 

araneid spider species as a group, which on 
their turn had a significantly higher leg loss 
than a group of 26 wild spider species from 
other families. In harvestmen this finding 
could be expected because they even lose legs 
when gently handled by humans. But we have 
no explanation for the unexpected higher inci- 
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dence of leg loss in the three araneid species 

than in other spiders, nor do we have an expla¬ 

nation for the fact that some spiders (especial¬ 

ly so Meta segmentata (Clerck), Steatocla 

grossa (C.L. Koch), Steatoda bipunctata 

(Linnaeus), Pachygnatha degeeri Sundevall, 

and Pachygnatha clercki Sundevall, showed 

an extremely low, if not completely non-exist¬ 

ing, incidence of leg loss in the wild. The Pa- 

chygnatha-species even did not show leg loss 

when fighting inter-specifically in the wild or 

in the laboratory (experiments presently con¬ 

ducted). 

With regard to the position of the leg losses 

the main findings were as follows: 

(1) The three main investigated araneid spe¬ 

cies in the wild, i.e. Zygiella x-notata, Araneus 

diadematus and Lariniodes sclopetarius, did 

not show a significant laterality of leg loss as a 

group. However, they significantly diverged 

from each other in degree of leg loss laterality 

(table 2). In one of them, i.e. Z. x-notata, the 

laterality was significant and consisted of a 

higher left than right leg loss. A significantly 

higher left than right leg loss was also found in 

the second legs of all spider species combined 

(table 5). 

(2) There was a significant divergence be¬ 

tween the three araneid species in the inci¬ 

dence of leg loss on the front-rear axis (table 

3). The long legs (first and second legs) were 

lost significantly more often than the short 

legs (third and fourth legs) both in the aranei- 

ds as a group and in Z. x-notata or L. sclopeta¬ 

rius alone, but not so in A. diadematus. In L. 

sclopetarius the inclination towards a frontal 

bias in leg loss was extreme since its first legs 

were more than 5 times as often lost as its se¬ 

cond legs. In harvestmen the long legs (second 

and fourth legs) were also lost significantly 

more often than the short (first and third) legs. 

In all three-dimensional-web-building spiders 

combined (more than 15 species in table 5) the 

bias towards front-leg loss was significantly 

larger than in all “hunting” species combined. 

(3) L. sclopetarius was also extreme in the dif¬ 

ference between males and females because 
there was a significantly stronger bias towards 

right- relative to left-leg loss in males than in 

females (table 4), whereas such a sex differ¬ 

ence was far from significant in the two other 

araneid species (A. diadematus and Z. x-nota- 

ta). Although the sexes in L. sclopetarius did 

differ in leg loss laterality, they did not impor¬ 

tantly differ from each other in the positions of 

leg loss on the front-rear axis. 

The finding of laterality of leg loss at spe¬ 

cies level (left-leg loss preponderance in Z. x- 

notata) is new to spiders. It may also be new to 

invertebrates possessing anatomical symme¬ 

try because the invertebrate lateralities that 

have been demonstrated at species level per¬ 

tain only to species possessing a clear anato¬ 

mical asymmetry (such as the genital claspers 

of male bedbugs: see the review of Bradshaw 

& Rogers, 1993). Although large anatomical 

differences between left and right legs of spi¬ 

ders are not known, small differences might 

still exist. We have no explanation for the gen¬ 

eral higher incidence of second left than of 

second right leg loss in the data of all our in¬ 

vestigated spider species combined (table 5). 

A bias to long-leg loss in the wild as in the 

present study has also been found in three spi¬ 

der families in which the longer legs are not 

always the anterior legs (thomisids, lycosids, 

and agelenids: see Bauer, 1972). Our study 

sustains the importance of leg length as a fac¬ 

tor that increases the probability of leg loss. 

The non-araneid families that we investigated 

as a group (11 families comprising 26 species) 

also shared a significant bias to losing anterior 

legs (in spite of the fact that in a minority of 

these non-araneid species the four anterior 

legs were not the longer legs). But if “hunting” 

species (which typically have long rear legs) 

were contrasted to three-dimensional-web- 

building species (having typically short rear 

legs) the hunters, indeed, appeared to be sig¬ 

nificantly more prone to lose a long rear leg 

than the web-builders did (table 5). 

Harvestmen (Opiliones) were similar to 

spiders in that they also showed a significant 

bias to lose a long (second or fourth) leg. Also 

the weak (non-significant) bias to left-leg loss 

of harvestmen resembled the weak left bias of 

spiders in general. 

Perhaps the most unexpected finding was 
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that female Lariniodes sclopetarius were sig¬ 

nificantly more left-biased than males in their 

leg loss. Do females of this species have rela¬ 
tively longer left legs than males? This is one 

thing that should be investigated in the future. 

But, of course, there are other factors than leg 

size that could explain the differential leg loss, 

i.e. (1) differences in the strength of the joints 
connecting the left and right legs to the 

céphalothorax, (2) differences between nerve 

inputs on the left and right legs, (3) “be- 

haviourar factors involving a different orien¬ 
tation of the left and right legs (or their joints) 

with respect to the céphalothorax axis so as to 

facilitate autotomy (see Bauer, 1972), and (4) 

other types of behavioural factors such as a 

preferential exposure of a particular body side 

to potential predators when the spiders or har¬ 
vestmen are attacked in the wild, a preference 

in the predators themselves to attack from one 

side, or simply a bias to move the legs of one 

side more than the other. There are no data or 

suggestions so far on left-right or front-rear 
differences in the joint strength or nerve com¬ 

mand in spiders or harvestmen that could ex¬ 

plain the high incidence of left-leg and long- 

leg loss that were found. A possible factor that 

should perhaps be investigated first is related 
to the particular orientation of leg parts that is 

needed in order to produce autotomy (Bauer, 

1972) because this author explicitly mentions 
that neither a strong force put on a spider leg 

(probably mimicking a predator attack) nor a 

strong counter-pull of the spider itself, is im¬ 
portant for producing autotomy. Autotomy 

has been reported from several spider families 

(e.g. lycosids, thomisids, agelenids: Bauer, 

1972; oxyopids: Formanowicz, 1990; salti- 
cids: Jackson, 1990; pholcids: Maughan, 

1978; salticids and others: Wells, 1988). 
Breland (in Bauer, 1972) hypothesized that 

legs broken off at the patella-tibia joint would 
occur especially often in spider species with 

relatively long legs, whereas whole legs that 
are broken off at the coxa-trochanter joint 

would be more typical for shorter-legged spi¬ 
ders. A small part of our leg losses were in fact 
partial (legs broken off at the patella-tibia 
joint). A striking peculiarity of these partial 

leg losses was that they occurred significantly 
more often in linyphiid spiders than in the re¬ 

mainder of the spider species combined. We 

do not know whether this sustains the hypo¬ 
thesis of Breland because our partial leg loss 

was especially frequent both in a rather short¬ 

legged linyphiid (Diplocephalus cristatus 

(Blackwall)) and in a rather long-legged 
linyphiid {Lepthypliantes nebulosus (Sunde- 

vall)). Clearly the hypothesis is contradicted 

by the extremely long-legged Pholcus phalan- 

gioides (Fuesslin) (Pholcidae) in which we 
and also Bauer (1972) only found cases of 

whole legs that were broken off and never par¬ 
tial leg loss. 

Before going further into differences in leg 
loss between spider taxa our current research 

concentrates on the proximate causes of leg 

loss of spiders in two ways: (1) how the lost 

legs’ position on the body of wild specimens 
differs from specimens that were victimized in 

laboratory fights with other spiders, and (2) 

how the leg loss of spiders before capture from 

the wild differs from the legg loss after cap¬ 
ture. If the fighting-induced leg loss resembles 

the natural loss more than the capture-induced 
loss, this would sustain the importance of na¬ 

tural fights between spiders as a cause of their 

leg loss. Alternatively, if the leg loss of cap¬ 
tured spiders would mimic their natural loss 

more than the leg loss of fighting spiders, this 

would point to the importance of physical ac¬ 
cidents (and perhaps also capture attempts by 

large predators) as causes of the natural leg 
loss. The leg loss of a species showing very 
few leg losses (Tetragnatha montana Simon) 

may be instructive here because wild speci¬ 
mens showed only losses of rear legs (two 
males: one missing the four rear legs, and the 

other missing a part of the fourth left leg) 
whereas the only specimen with a capture-in¬ 
duced leg lesion out of several hundreds of 

conspecifics, i.e. a juvenile T. montana, 
showed a first right leg with a severely hurt 
coxa-trochanter joint, i.e. the leg was directed 
backwards and completely motionless when 
the spider was running. The difference be¬ 
tween natural and capture-induced leg lesion 

in T. montana supports the assumption that the 
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causes of natural leg loss are not physical ac¬ 

cidents (that were probably mimicked by our 

capture procedure) but have to be sought else¬ 

where, i.e. probably in aggressive encounters 

with other spiders. We do not see how other 

invertebrates than spiders could cause leg loss 

in spiders except perhaps for ants. Spiders that 

encounter other spiders as well as ants in the 

laboratory should tell us more about the caus¬ 

es of their natural leg loss. 
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Abstract: Apterona helicoidella is recorded for the Dutch fauna. Larval cases were found at Susteren, in the middle of the 

province of Limburg. Larvae were feeding on the leaves of Betula pendula. The hostplant is new for this species. 
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Inleiding 

In februari 1998 is te Utrecht de sectie “Ter 
Haar” van de Nederlandse Entomologische 

Vereniging opgericht. Een van de doelstellin¬ 

gen van deze sectie is de kennis van de nacht¬ 
vlinders te verdiepen en te actualiseren. 

Tijdens de oprichtingsvergadering is van ge¬ 

dachten gewisseld hoe een en ander vorm zou 

moeten krijgen. In een opmerking werd gere¬ 

fereerd naar de workshops welke met onre¬ 
gelmatige intervallen zijn gehouden door de 

sectie “Snellen”. Hierbij werd een groep die¬ 
ren, een genus of een familie uit de Microlepi- 

doptera nader onder de loupe genomen en uit¬ 

gewerkt voor wat betreft de kenmerken, 
determinatie en verspreiding. Binnen het in¬ 

teressegebied van de sectie “Ter Haar” be¬ 
vinden zich enkele groepen die extra aandacht 

behoeven. Naar aanleiding hiervan werd voor¬ 

gesteld in het komende jaar deze te schenken 

aan de familie Psychidae, de zakdragers. 

Vindplaats 

Tijdens veldwerk in juni 1997 werd in 

Susteren (Midden-Limburg) door de eerste 
auteur een opvallend vraatpatroon op ruwe 

berk (Betula pendula Roth.) opgemerkt. Het 
betrof hier lichte plekjes in de bladeren, zoals 
ook door de rupsen van Coleophoridae wordt 

veroorzaakt. In dit geval werd ook vanuit een 

zakje gemineerd, doch de vorm van het zakje 

paste bij geen der bekende zakjes van Coleo¬ 

phoridae en Psychidae. Ter plaatse waren zeer 
veel zakjes aanwezig. Een aantal werd verza¬ 

meld voor een kweek. Ook in 1998 was de 

soort in aantal aanwezig, maar bij een bezoek 
aan bovengenoemd terrein op 8 juli bleken op 

veel aangetaste boompjes geen zakken meer te 

zitten. Kennelijk was de verpoppingstijd al 
aangebroken. De aantasting leek wat minder 

dan het jaar daarvoor. 

Beschrijving 

De zakjes hebben de vorm van een slakken¬ 

huis met een graduele verwijding van het lu¬ 
men. De hoogte en diameter van het zakje zijn 

ongeveer gelijk: circa 8 mm. De spiraalvormi¬ 

ge zakjes tonen centraal enige ruimte. Ze zijn 
opgebouwd uit een rupsenkamer die bekleed 

wordt door grijswitte spinseldraden. Op het 
buitenoppervlak is een groot aantal zandkor¬ 

reltjes aanwezig, soms met enkele fragmenten 
van insectenschildjes en minimale planten- 
fragmenten. Op de grond lijkt een dergelijk 
zakje veel op een hoopje regenwormuitwerp- 

selen. 

Levenswijze 

Na het verzamelen gingen de rupsjes nog eni¬ 
ge tijd door met mineren. Hierop volgde een 
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periode waarin de rupsen in de zakjes rond¬ 

kropen, gevolgd door het zich met de ope- 

ningszijde vastspinnen. De erop volgende 

periode was er een van wachten, doch ogen¬ 

schijnlijk gebeurde er niets. Op een gegeven 

moment werd besloten enkele zakjes te ope¬ 

nen. Hierbij werden in de rupsen/poppenruim¬ 

te enkele popjes aangetroffen, doch ook een 

vrouwtje en zeer kleine rupsjes. Door het ont¬ 

breken van mannetjes bij deze kweek werd 

duidelijk dat er sprake moest zijn van parthe- 

nogenetische voortplanting. 

De combinatie van de morfologie van de 

zak, het voortplantingspatroon en de levens¬ 

wijze duiden op de soort Apterona helicoidel- 

la (Vallot) (= crenulella Bruand). Deze komt 

in twee vormen voor. In de zuidelijke gebie¬ 

den van Europa wordt de bisexuele vorm aan¬ 

getroffen. In het noordelijke deel van het ver¬ 

spreidingsgebied alleen de parthenogenetische 

vorm. In Midden-Europa en het Alpengebied 

van Zwitserland komen beide vormen voor. 

Herrmann (1994) beschrijft de levenswijze 

van de parthenogenetische vorm. De eieren 

komen in het lichaam van het vrouwtje uit. 

Het vrouwtje wordt gedeeltelijk opgegeten 

door de jonge rupsen. Deze verlaten dan de 

moederzak en verplaatsen zich naar de grond. 

Hier wordt een kleine zak gebouwd rond spin- 

seldraden. Het bouwconcept is gelijk aan dat 

van de zak van een volgroeide rups. De rupsen 

verspreiden zich en voeden zich op voorname¬ 

lijk kruidachtige planten. Gemeld zijn: 

Potentilla tabernaemontani Aschrs., Erodium 

cicutarium (L.) L’Herit., Helianthemum num- 

mularium (L.) Mill., Teucrium montanum L., 

Teucrium chamaedrys L., Tanacetum vulgare 

L., Artemisia vulgaris L., Artemisia absinthi¬ 

um L., Artemisia campestris L. en Cirsium ar- 

vense (L.) Scop. Naast deze literatuuropgave 

prijkt de voedselplant van de Midden- 

Limburgse populatie: ruwe berk (Betula pen¬ 

dula). 

De soort wordt als xerothermofiel be¬ 

schouwd. In ons land is de soort slechts te ver¬ 

wachten op droge plaatsen waar de kruidachti¬ 

ge voedselplanten groeien die goed door de 

zon beschenen kunnen worden. 

Verspreiding 

De bisexuele vorm is in geheel Zuid-Europa 

zeer algemeen en verspreid. In Midden- 

Europa is de soort veel lokaler en beperkt tot 

plaatsen waar de microklimatologische om¬ 

standigheden voldoen aan de eisen van deze 

soort. Opvallend is het naast elkaar voorko¬ 

men van parthenogenetische en bisexuele 

populaties in Zwitserland en Frankrijk. Ten 

noorden van Midden-Frankrijk en de Alpen 

(Pro Natura, 1997) komt de parthenogeneti¬ 

sche vorm voor tot in Midden-Duitsland. Voor 

België (De Prins, 1998) is een vonst gemeld 

uit Namen. De heer Hendrickx uit Mol meldde 

een hem bekende populatie op de Belgische 

zijde van de Sint Pietersberg (gemeente 

Wezet). Hij heeft deze populatie echter zelf 

niet gezien. 

Conclusie 

Apterona helicoidella is een nieuwe soort zak¬ 

drager (Psychidae) voor de Nederlandse fau¬ 

na. De soort bereikt hier haar meest noordelij¬ 

ke grens van verspreiding. De in Nederland 

gevonden voedselplant Betula pendula (ruwe 

berk) is tevens een nieuwe voedselplant voor 

de soort. 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
e-mail koomen@naturalis.nnm.nl februari 1999 

LANDELIJKE 

AGENDA 

Wintervergadering : 
Lentevergadering: 
Zomerbijeenkomst: 
Herfstvergadering: 

zaterdag 13febr. 1999 
zaterdag 24 april 1999 
weekend 4-6 juni 1999 
zaterdag 13 nov. 1999 

- 131e WINTERVERGADERING 

Niet vergeten: zaterdag 13 februari 1999, 
11:00-16:00 uur (zaal open vanaf 10:30 uur), 
Plaats: 

Baroniezaal van vergadercentrum 

HOOG BRABANT 

Rad boud kwartier 23, Utrecht 

(en dus niet in de Jaarbeurs!!!!). 
Hoog Brabant ligt in het winkelparadijs Hoog 
Catharijne, in drie minuten te bereiken vanaf 
Centraal Station Utrecht door van de Jaarbeurs 
af te lopen, richting Centrum. Wanneer u het 
eerste drukke gedeelte van Hoog Catharijne 
voorbij bent, ziet u Hoog Brabant links liggen. 
In Hoog Brabant moet u naar "niveau twee" 
(trap of lift); zie ook de aanwijzingen op de mo¬ 
nitoren ter plaatse. Voor verdere gegevens: zie 
het vorige Verenigingsnieuws. -PK- 

-GEGEVENS VOOR VERSLAG 

153e Zomerbijeenkomst te Pieterburen 

De lange regenachtige winteravonden hebben 
iedereen ruimschoots de tijd geboden om haar 
/zijn in Pieterburen buitgemaakte insecten en 
spinachtigen op naam te brengen. Evenals in 
voorgaande jaren zullen de gegevens verza¬ 
meld worden en samengevoegd worden tot 
een verslag. Dit zal aangeboden worden aan de 
instanties die ons toestemming hebben ver¬ 
leend om op hun terreinen te verzamelen. 
Daarnaast zal het verslag gepubliceerd worden 
in het Verenigingsnieuws. Vandaar dat ik alle 
deelnemers vraag hun gegevens voor 20 fe¬ 
bruari naar mij toe te sturen, bij voorkeur per e- 
mail (vorst@xs4all.nl) of op een diskette (als 
Orde-export-, Word- of ASCII-file). Soortenlijs¬ 
ten van alle groepen insecten, duizend- en mil- 
joenpoten en spinachtigen zijn welkom. 
Laat een lijst, indien ook maar enigszins moge¬ 
lijk, vergezeld gaan van informatie die van be¬ 
lang kan zijn voor het terreinbeheer. Denk hier¬ 
bij niet alleen aan karakteristieke soorten, maar 
ook aan kleine landschapselementen. De vind¬ 
plaatsen graag aangeven zoals gebruikelijk, 
d.w.z. met direct achter de soortnaam de ver¬ 
meldingen van de terreinen waar de desbetref¬ 
fende soort is gevonden. Eventueel kun je voor 
elke vindplaats een code gebruiken van bijvoor¬ 
beeld drie letters, die dan elders wordt toege¬ 
licht. Vermeld s.v.p. van elke vindplaats de 
coördinaten van het desbetreffende kilometer- 
hok, hetzij UTM-, hetzij Amersfoortcoördinaten. 
Dit om te kunnen beoordelen welke vindplaat¬ 
sen, opgegeven door verschillende deelne¬ 
mers, in feite dezelfde lokatie betreffen. Deze 
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coördinaten zijn te vinden in topografische at¬ 

lassen en op stafkaarten. 

Van een enkeling mocht ik reeds gegevens ont¬ 

vangen, waarvoor dank. Vol verwachting kijk ik 

uit naar de nodige aanvullingen. Een ieders bij¬ 

drage is essentieel voor het samenstellen van 

een zo compleet mogelijk verslag. Bij voorbaat 

dank voor de medewerking, 

Oscar Vorst (Coördinator Zomerbijeenkom- 

sten), Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, tel. 

030-2722209, vorst@xs4all.nl 

► 154e ZOMERBIJEENKOMST 

De volgende zomerbijeenkomst zal gehouden 

worden van 4-6 juni 1999 in "De Bekerhof" te 

Hunsel ten noordwesten van Thorn. Noteer al¬ 

vast in uw agenda! Nadere mededelingen vol¬ 

gen in het volgende Verenigingsnieuws. 

►INSECTENRESERVATEN GEZOCHT 

In het decembernummer van Van Nature, een 

blad dat Natuurmonumenten uitgeeft om meer 

bekendheid te geven aan haar voor- en 

achtergronden, wordt uitgebreid aandacht 

besteed aan insectenreservaten. Dit gebeurt 

naar aanleiding van de opknapbeurt van de 

zandkuil op Texel (zie Verenigingsnieuws van 

december 1998). Ben Brugge komt uitvoerig 

aan het woord om een lans te breken voor 

meer insectenreservaten. Citaat: 

"Vooral terreinbeherende organisaties moeten 

eens kijken of er zich in hun terreinen niet een 

oude zand- of leemgroeve of iets dergelijks 

bevindt. Meestal zijn ze in de loop der jaren 

volgegroeid, volgestort of voor heel andere 

doeleinden in gebruik genomen. Maar met 

betrekkelijk weinig moeite en onderhoud is er 

op een beperkte oppervlakte al heel veel voor 

insecten te doen." Natuurmonumenten 

onderschrijft dit door op de voorpagina van Van 

Nature in grote letters "GEVRAAGD: 

insectenreservaten" te zetten. Wellicht dat 

NEV-leden hierbij kunnen helpen! Voor meer 

informatie wordt aan het eind van het artikel 

verwezen naar Nelleke Woortman, tel. 035- 

6559654. Een kopie van het volledige artikel is 

op te vragen bij de secretaris. -PK- 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia¬ 

na laan 197, 3722 GK Bilthoven, 030- 

2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 13 

maart: bijeenkomst om 11.00 uur in het 

"Verenigingsgebouw", Kortenhoevenseweg 

63, Lexmond. 

►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg, fpost@euronet.nl 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

Dipteradag op 27 maart 1999 in het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam. In de och¬ 

tend zullen enige leden een lezing houden 

over een onderwerp dat hen bezig houdt en 

kunnen mededelingen en oproepen worden 

gedaan. In de middag staat de collectie van 

het museum open voor onderzoek en kan 

zelf meegebracht materiaal aan anderen 

worden voorgelegd. Iedereen die een deel 

van ochtendprogramma wil vullen kan zich 

tot 15 februari melden bij Mark van Veen. 

tel. 030-6962687. 

Dipteraweekend van 28-30 mei in Schoon¬ 

oord. Verblijf aldaar in het "kleine gebouw" 

van kampeerboerderij "De Riegheide". De - 

accommodatie biedt plaats aan 30 vlieg- en 

muggologen en ligt aan de rand van het 

Sleenerzand, een uitgebreid complex met 

heidevelden, vennen en afwisselende bos¬ 

sen. Verder is een bezoek mogelijk aan het 

hoogveengebied Bargerveen, met grote 

open vlaktes en ook kleine vochtige, door 

bos omgeven graslanden op veen. Er broe¬ 

den ca. 140 paar grauwe klauwieren, dus 

met de insecten zal het wel goed zitten. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. 21 Mrt voorjaarsbij- 
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eenkomst in het Natuurmuseum te Leeu¬ 

warden. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 

willem.hol@wxs.nl. 6 maart: bijeenkomst van 

9.30 tot 12.00 uur in de Landbouwhoge¬ 

school ('Tropische Landbouwschool", N.B.: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te De¬ 

venter. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 maart: Bijeenkomst 

in Asten. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomst op 10 febr. 20:00 

uur. Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 

(schuin tegenover Artis-aquarium). Bereik¬ 

baar met tramlijn 9 vanaf Amsterdam CS, 

halte Sint-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 10 maart: 20:00 

uur bijeenkomsten in het auditorium van 

museum Naturalis (ingang voormalig 

Pesthuis), Darwinweg, Leiden, 5 minuten 

lopen vanaf Leiden CS (volg bordjes vanaf 

achter-uitgang). 

►OPROEP GEGEVENS WAPENVLIEGEN 

Ben Brugge is bezig met het herzien van zijn 

wapenvliegentabel van 1987. Hij houdt zich 

aanbevolen voor commentaar op de sleutel. 

Bovendien zullen er nieuwe verspreidingskaar- 

ten gemaakt worden, iedereen die nog Neder¬ 

landse waarnemingen van wapenvliegen heeft, 

kan die aan Ben doorgeven. Van bijzondere 

waarnemingen wil hij ook graag bewijsmate¬ 

riaal bekijken. Adres: Ben Brugge, Zoölogisch 

Museum Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, tel. 020-5256258. 

►BIJENCURSUS 

Het American Museum of Natural History en 

het Smithsonian Institution organiseren 'The 

Bee Course", 18-27 september, Portal, Arziona. 

De cursus is bedoeld voor "Conservation Biolo¬ 

gists, Pollination Ecologists and other Biolo¬ 

gists" die bekend willen worden met de 

classificatie en identificatie van de meer dan 50 

bijengenera in Noord- en Midden-Amerika. Na¬ 

dere informatie bij de secretaris of bij The Bee 

Course, Dep. of Entomology AMNH, Central 

Park West at 79th Street, New York, New York 

10024-5192, USA. Inschrijven voor 1 maart 

1999! 

►XXI INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTO¬ 

MOLOGY 

Het 21 Internationaal Entomologisch Congres 

(ICE) zal gehouden worden van 20-26 augustus 

2000 te Iguassu Falls, Brazilië. Het is nu de tijd 

om in te schrijven en abstracts in te leveren (en 

subsidies aan te vragen), getuige de volgende 

brief van de voorzitter van het organiserend 

comité: 

Dear entomologist, 

According to our schedule, we are now calling 

for papers for the XXI International Congress of 

Entomology. The call will be open from January 

1st to December 31st, 1999. Please refer to our 

homepage (http://www.embrapa.br/ice) for the in¬ 

structions to submit abstracts. 

The organizing committee should reply 15-30 

days after you sent the abstracts. In case of no 

reply, please call us to verify whether your ab¬ 

stract was received or not. 

If you need more information, please call 

ice@sercomtel.com.br. 

Decio Luiz Gazzoni, President, XXI International 

Congress of Entomology 

Caixa Postal 231 86001-970 Londrina Brazil 

Phone +55 43 3716213 Fax +55 43 3716100 

NEV-leden die niet over internet beschikken en 

meer informatie over het congres willen heb¬ 

ben, kunnen contact opnemen met de secre¬ 

taris. 

Nederlandse Entolomogische Vereniging VII 



NEV Verenigingsnieuws februari 1999 

-NIEUWE LEDEN 

Contactpersonen van secties en afdelingen op¬ 

gelet! Sinds september 1998 hebben zich de 

volgende nieuwe leden aangemeld: 

L. A. Erasmus, Schalk Burgerstraat 80, 1091 LM 

Amsterdam, specialiteit: Hymenoptera 

M. van den Munckhof, Voordeldonk 17, 5721 

HK Asten, marlene_munckhof@hotmail.com, 

specialiteit: mieren 

P. Keuning, Grietmanslaan 42, 8431 CT Ooster- 

wolde, specialiteit: micro-lepidoptera 

Frank Verhoeven, Eikenlaan 1 bus 5, B-2242 

Pulderbos, België, specialiteit: micro-lepidop¬ 

tera 

Andy Saunders, Parallelweg 7, 8603 XA Sneek, 

specialiteit: dag- en nachtvlinders, micro en 

macro 

Piet T.H. Tutelaers, Lambertushof 52, 5667 SG 

Geldrop, P.T.H.Tutelaers@tue.nl, specialiteit: 

spinnen -^) 

J.J.M. van Alphen, Witte Rozenstraat 28, 2311 

XW Leiden, Alphen@rulsfb.LeidenUniv.nl, spe¬ 

cialiteit: parasitaire Hymenoptera, ecologie 

B.M. Beijne-Nierop, Semarangstraat 23a, 1095 

GA Amsterdam, Badda@xs4all.nl, specialiteit: 

algemeenste vertegenwoordigers alle groepen, 

voorraad- en huis-arthropoden 

P.J. van Helsdingen, Warmondrweg 64, 2341 

KX Oegstgeest, helsdingen@nnm.nl 

I.P. Raemakers, Thorbeckestraat 298, 6702 CC 

Wageningen 
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The Dutch species of Borkhausenia, with B. nefrax as 

an addition to the Dutch list (Lepidoptera: 

Oecophoridae) 

J. H. Küchlein & C. Van Lettow 

KÜCHLEIN, J. H. & C. VAN LETTOW, 1999. THE DUTCH SPECIES OF BORKHAUSENIA, WITH B. NEFRAX 

AS AN ADDITION TO THE DUTCH LIST (LEPIDOPTERA: OECOPHORIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (2): 23- 

29. 

Abstract: Of the six species of Borkhausenia reported from Europe four are now known from The Netherlands. 

Identification keys to the Dutch species are presented, based on external characters and genitalia as well. Moreover, bi¬ 

ology and faunistics are discussed. Special attention is paid to Borkhausenia nefrax, a species previously unrecorded in 

this country. 

J. H. Küchlein, Tinea foundation, Institute of Systematics and Population Biology, University of Amsterdam, Plantage 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

C. van Lettow, Gordelweg 92c, 3037 AL Rotterdam, The Netherlands. 

Introduction 

The oecophorid genus Borkhausenia is a rela¬ 

tively small genus which occurs in the 

Holarctic and Neotropical regions. Formerly 
Borkhausenia was a large collective genus of 

which Rebel (1901) listed fifty-four species 

for Europe. The subsequent splitting up of the 

genus reduced the number of European spe¬ 
cies to six of which four are now known from 

The Netherlands. Only one species is found in 

the Nearctic region. 
The adult moths are rather small: the wing¬ 

span of the Dutch species ranges from 8.0 to 
15.0 mm. The colouration of the forewing is 

predominantly brown and yellowish grey. 

Adults of most species superficially remind of 
tineid-moths, such as Niditinea, the more so as 

Borkhausenia-species are also generally 
found in and around houses. The structure of 

the genitalia shows similarity to those of the 

oecophorid genera Hofmannophila and En- 

drosis and both genera can be considered as 
related to Borkhausenia. 

Up to twenty-five years ago only two 

species of Borkhausenia s.str. were reported 
from The Netherlands, viz. B.fuscescens and B. 

minutella (De Graaf & Snellen, 1866; Lempke, 

1976). Langohr collected a third species in the 
province of Limburg in 1972: Borkhausenia 

luridicomella (Küchlein, 1993). Confusion 
among the Dutch species of Borkhausenia 

arose from the time that light coloured speci¬ 
mens were found in The Netherlands. The latter 

specimens were tentatively identified as B. 

luridicomella, and as such mentioned in a note 

in “De kleine vlinders” added after completion 

of the manuscript (Küchlein, 1993). Afterwards 
we had the opportunity to compare series of B. 

luridicomella with the above mentioned yel¬ 
lowish specimens, and we came to the conclu¬ 

sion that we had to do with two different 
species, viz. the true B. luridicomella, and a 
lighter coloured species, previously not record¬ 

ed from Northwest Europe: B. nefrax. 

From literature it appears that also abroad 
identification problems arose with the species 

of Borkhausenia. All this certainly justifies a 
short discussion of the Dutch representatives 

of this genus. 

List of the Dutch species of Borkhausenia 

Hübner 

The numbering of the species is in accordance 

with the Dutch checklist (Küchlein, 1993). 
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Fig. 1-4. Forewing of Borkhausenia-species. 1, B. minutella', 2, B. fuscescens', 3, B. luridicomella; 4, ß. nefrax. 

431a Borkhausenia nefrax Hodges, 1974 

= oecophila sensu auct. nec Staudinger 

(1876) 

432 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 

1828) 

433 Borkhausenia luridicomella (Herrich- 

Schäffer, 1856) 

434 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 

1758) 

Two more species of Borkhausenia are known 

from Europe, viz. B. gredoensis Rebel and B. 

predotai Hartig. Both species are endemic for 
Spain. 

Identification 

In the genus Borkhausenia confusion and 

misidentifications seem to be the order of the 

day. In Denmark, for instance, B. luridicomel¬ 

la was mistaken for B. fuscescens (Palm, 

1989). However, the identification of B. ne¬ 

frax presented most of the problems. In North 

America this species was mistaken for B. 

fuscescens until Hodges (1974) recognized 

and described it as a distinct species. In France 

B. nefrax was named Oecia oecophila (Stau¬ 

dinger) until Minet (1978) established its true 

identity. Finally, the Dutch specimens of B. 

nefrax were initially named Borkhausenia 

luridicomella. None the less, correct identifi¬ 

cation of the Borkhausenia-species needs not 

to offer problems as appears from the follow¬ 

ing keys. 

Key based on external characters 

1 Forewing unicolourous dark brown without 

fuscous stigmata, but with a traverse ochre - 

ous-yellow tornal spot, and a smaller one 

on costa at three-quarters (fig. 1 ). 

. B. minutella 
May to early August. Wingspan 9.5 - 14.0 mm. 

- Forewing with ground colour brownish or 

yellowish with fuscous markings (fig. 2 - 
4). 2 

2 Forewing with ground colour brown or 

greyish-brown. 3 

- Forewing with ground colour greyish-yel¬ 

low or yellowish. 4 
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Fig. 5. Male genitalia of Borkhausenia nefrax. 

3 Vertex dark grey-brown. 

. B. fuseescens (part) 
Late May to early September (outdoors). Wing¬ 

span 7.5 - 11.5 mm. Forewing brown with three ill- 

defined blackish-brown stigmata (one discal and 

two before the middle of the wing) and dark suffu¬ 

sion, especially in the apical part (fig. 2). Fig. 6-8. Valva of Borkhausenia-species. 6, B. luridi¬ 

comella', 7, B. fuscescens', 8, B. minutella. 

- Vertex ochreous - yellow.. B. luridicomella 
Early June to mid July. Wingspan 9.0 - 13.0 mm. 

Forewing brownish-grey with one dark brown dis¬ 

cal stigma and two before the middle of the wing 

(fig. 3). 

4 Hindtibia with medial pair of spurs at about 
three-fifth. B. nefrax 

Throughout the year (indoors). Wingspan 9.0 - 13.0 

mm (male), 12.0 - 14.5 mm (female). In hindtibia 

the length of the longest medial spur half so long as 

distance from base of tibia to insertion of medial 

spurs. Forewing greyish-yellow with a brown discal 

stigma and the two stigmata before the middle indis¬ 

tinct or lacking; in the apical area some brown suffu¬ 

sion (fig. 4). 

- Hindtibia with medial pair of spurs about 

half-way. B. fuscescens (part) 
A very rare light-coloured form. In hindtibia the 

length of the longest medial spur approximately 

the same as from base of tibia to insertion of the 

spurs. 

Key based on male genitalia 

1 In valva process of sacculus blunt at apex 
(fig. 5). Aedeagus without cornuti (fig. 9).. 
. B. nefrax 

Apex of valva more rounded than in the other 

species. 

- In valva process of sacculus pointed at apex 
(fig. 6 - 8). Aedeagus with one or more cor¬ 

nuti (fig. 10 - 12). 2 
2 Aedeagus in apical part with one well-de¬ 

veloped drawing-pin-shaped cornutus and a 

row of about fifteen small thorn-shaped 

cornuti (fig. 6, 10). B. luridicomella 

- Aedeagus with one well-developed cornu¬ 

tus (fig. 11 - 12).3 
3 Aedeagus with an aciform cornutus (fig. 

12). In valva the process of sacculus reach¬ 

ing costa (fig. 8). B minutella 

- Aedeagus with a strongly curved cornutus 

(fig. 11). In valva the process of sacculus 
not reaching costa (fig. 7).... B. fuscescens 

Key based on female genitalia 

1 Corpus bursae less than one-fourth length 

of ductus bursae (fig. 13). B. nefrax 

- Corpus bursae more than one - third length 

of ductus bursae (fig. 14 - 16). 2 
2 Apophyses anteriores at least one-fourth 

shorter than apophyses posteriores (fig. 14) 
. B. minutella 

- Apophyses anteriores and posteriores of 
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13 

1 1 IS 

Fig. 9-16. Aedeagus (9-12) and female genitalia (13-16) of Borkhausenia-species. 9, 13, B. nefrar, 10, 16, B. luridi- 

comella; 11, 15, B. fuscensens', 12, 14, B. minutella. 
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Fig. 17-20. Distribution-maps of Borkhausenia-species. 17, B. nefrax, 18, B. fuscescens', 19, B. luridicomellcr, 20, B. 

min ute I la. 

about equal length (fig. 15-16). 3 
Difference in length of the apophyses less than one 

- fifth. 

3 Ostium bursae heavily sclerotized, forming 
a funnel-shaped structure. B. fuscescens 

- Ostium bursae poorly sclerotized, forming 

a small, indistinct, slightly curled, square 
structure (fig. 16). B. luridicomellci 

Bionomics 

Among the Microlepidoptera quite a lot of 
species are able to establish indoor breeding 
populations, for instance in houses, stables, 
storage accommodations and other man-made 
buildings. Two Dutch species of Borkhause- 

nia belong to this category, viz. B. nefrax and 
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B. fuscescens. The latter species is indeed re¬ 

ported from houses, but is far more frequently 

observed outdoors. On the other hand, the 

adult moths of B. luridicomella are all taken 

outdoors. This species inhabits above all 

hedgerows and gardens. Borkhausenia minu- 

iella shows an interesting ecological phe¬ 

nomenon. In large parts of its geographical 

range the species can be observed indoors as 

well as outdoors, though in The Netherlands 

there is no evidence for its occurrence in hous¬ 

es up to the present. However, at the edges of 

its range (perhaps it is better to say: outside the 

range), B. minutella only occurs indoors, for 

example in Great-Britain and in Scandinavia 

(Palm, 1989). 

The moths generally fly at dusk, but also in 

the afternoon. Although B. minutella is a com¬ 

mon species in large parts of The Netherlands 

it is only occasionally caught by means of 

mercury-vapour-traps. 

Only few data on the early stages of the 

Borkhausenia-species have been published 

thus far. The larvae generally feed on detritus, 
such as moldy trash or decaying leaves. They 

also eat animal debris for the moths were bred 

from birds’ nests were the larvae most proba¬ 

bly consumed refuse (Benander, 1928; Hod¬ 

ges, 1974; Emmet, 1988). In addition, the lar¬ 

vae of B. minutella are reported to feed on 

seeds (Snellen, 1882; Emmet, 1988). Eckstein 

(1933) mentioned Carpinus as larval food for 

B. uridicomella, which suggests that the larva 

eats fresh plant tissue. This is unlikely, but 

possibly this information refers to decaying 
leaves of Carpinus. 

The voltinism of the Borkhausenia-species 

is not clear. Borkhausenia luridicomella, B. 

minutella and outdoor-living populations of B. 

fuscescens are uni- or bivoltine, Eying from 

May to August (B. fuscescens sometimes to 

early September). Borkhausenia nefrax is 

multivoltine, and this probably also applies to 

indoor-living populations of B. fuscescens. 

Faunistics 

Since the publication of “De kleine vlinders” 

(Küchlein, 1993) substantially more faunistic 

information has become available on the 

Borkhausenia-species. Moreover, in this book 

distribution data of B. luridicomella and B. ne¬ 

frax have been combined in one distribution 

map under the name B. luridicomella. All this 

justifies the production of new distribution 

maps for the Dutch species of Borkhausenia 

(fig. 17-20). 
Some faunistic data of importance are men¬ 

tioned under the individual species treated be¬ 

low. 

Borkhausenia nefrax. The first Dutch spe¬ 

cimen of B. nefrax was taken by the second 

author in the cellar of his house in the northern 

part of Rotterdam (province of Zuid-Holland) 

at 12 November 1987. Up to the present he ob¬ 

served hundreds of moths, mostly in the cellar, 

but also some outdoors, close around the 

house. However, in the last few years the 

moths were seen less frequently. Moreover, 

the first author discovered two specimens in 

the collection of J. A. W. Lucas under the 

name B. fuscescens. Both specimens were also 

collected in the Rotterdam area, albeit in dif¬ 

ferent 5 km X 5 km squares, on 10 July 1990 

and on 13 September 1990. Borkhausenia ne¬ 

frax is now also known from two other locali¬ 

ties in The Netherlands, viz. Amsterdam 

(province of Noord-Holland) where it was ta¬ 

ken by J. H. Donner in the southern part of the 

town at 20 July 1990, and from Muiderberg 

(province of Noord-Holland) where A. van 

Tuijl found two specimens at 26 September 

1991 and 23 September 1992 respectively 

(fig. 17). Borkhausenia nefrax is now known 

from France (Minet, 1978), Spain (Vives 

Moreno, 1981), The Netherlands and the west¬ 

ern part of North America (Hodges, 1974). 

The American Powell (1964) considered the 

species (mistaken for B. fuscescens) to be an 

introduction from Europe to the U.S.A., 

whereas the Frenchman Minet (1978) held the 

view that B. nefrax was introduced from 

America to France. Their opinions were possi¬ 

bly based on the general human principle that 

all evil originates from elsewhere. From 

France B. nefrax has already been known 

since the last century (Minet, 1978), but the 

oldest record from America mentioned by 
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Hodges (1974), dates only from 1959. These 

facts may indicate that the species was intro¬ 
duced in North America from Europe. It is al¬ 

so possible, however, that B. nefrax is a real 

Holarctic species. Anyhow, these events in the 
past remain subject for speculation until more 

historical data on the species become avail¬ 

able. It is remarkable that so far B. nefrax has 

been observed exclusively in and close around 

houses. This means that we do not know its 
original bionomics outside human dwellings. 

Borkhausenia fuscescens. The most wide¬ 

spread of the Dutch Borkhausenia-sipecies, 

and often common where it occurs (fig. 18). 
Borkhausenia luridicomella. The first Dutch 

specimen was taken by Langohr near Holset 

(province of Limburg) at 14 July 1972 

(Küchlein, 1993). Then four moths were caught 
by Asselbergs (1984) at Hoensbroek at 7 June 

1981. The next two findings are also from 

Zuid-Limburg: Simpelveld on 8 July 1991 (G. 

R. Langohr) and Wrakelberg on 19 June 1995 
(J. H. Küchlein). Finally, Ch. G. A. M. Naves 

captured a male at Drempt (province of 

Gelderland) in 1995 and, in 1998, five speci¬ 

mens, so far the only records outside Zuid- 
Limburg (fig. 19). After acceptance of the pa¬ 

per J.B. Wolschrijn communicated one 

specimen from Twello (province of 

Gelderland), taken in 1996. 
Borkhausenia minute lia. Widespread in the 

southern half of The Netherlands, and some¬ 

times common where it occurs. In the other half 
of the country the species is very local (fig. 20). 

Samenvatting 

Van de zes Borkhausenia-soorten die voor Europa wor¬ 

den opgegeven, zijn er thans vier uit Nederland bekend. 

Voor de Nederlandse soorten worden determineertabellen 

gegeven, gebaseerd op uiterlijke kenmerken en ken¬ 

merken van de genitaliën. Bovendien worden biologie en 

faunistiek besproken. Speciale aandacht wordt geschon¬ 

ken aan Borkhausenia nefrax, een soort die als nieuw voor 

de fauna wordt vermeld. 
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Abstract: Heterarthrus indiana spec. nov. is described from India, representing the first species of the genus found in this 

country. A key to the Oriental species of the genus is provided. 

Department of Zoology, Punjabi University, Patiala-147002, India. 

Introduction 

The genus Heterarthrus Stephens is a very 

distinct genus of the subfamily Heterarthrinae. 

It is characterised as follows. Antenna 10-15 

segmented. Head flattened and dorsally 

markedly depressed between eyes; malar 

space 2x diameter of median ocellus; clypeus 

truncate, postgenal carina absent. Tarsal claw 

with the subapical tooth shorter than the apical 

one, acute basal lobe present. Epicnemium ab¬ 

sent. Forewing with vein 2A+3A complete for 

its entire length and connected to 1A by an 

oblique crossvein. Hindwing with radial cell 

open; cells Rs and M absent; anal cell present. 

The genus shows some primitive features 

and includes specialized leaf mining species 

(Benson, 1952; Smith, 1971). Of the ten de¬ 

scribed species six are known from the 

Oriental region (Benson, 1952). Heterarthrus 

indiana spec. nov. is described from India, 

representing the first species of the genus 

known from this country. 

Heterarthrus indiana spec. nov. 

(fig. 1-4) 

Type material 

Holotype 2, India, Himachal Pradesh, Siversar Lake 

(Jalouri Pass), 3000 m, 8.vi. 1991, leg V. Vasu. 

Paratype: 1 9, same data as holotype. Depository: 

Division of Entomology, Pusa National Collection, Indian 

Agricultural Research Institute, New Delhi, India. 

Description 

Female: Body length 4.5 mm. Colour: body 

black, yellowish white are: scape, pedicel 

more or less, clypeus except extreme base, 

labrum, mandible barring apex, supraclypeal 

area, broad inner orbits except upper 1/5, low¬ 

er 1/4 of hind orbit; broad posterolateral and 

extreme posterodorsal margins of pronotum, 

tegula; transverse band on lower half of meso- 

pleuron, deflexed lateral sides of tergites 2-8. 

Legs yellowish white; extreme apices of tibiae 

and entire tarsi ferruginous. Wings infumate, 

venation including costa, subcosta and stigma 

fuscous. 

Head: Impunctate, shining; pubescence sil¬ 

very, 0.5x scape length. Antenna 12 segment¬ 

ed, 1.8x head width, scape as long as its apical 

width, pedicel 0.75x its apical width, scape 

and pedicel as 3:2, segments 3 and 4 as 4:3; 

clypeus (fig. 1 ) truncate with rounded anterior 

margin, labrum (fig. 1) broader than long as 

2:1 with truncate anterior margin; supra¬ 

clypeal area roundly raised; supraantennal pit 

deep, ditch-like; LID:IDMO:EL = 1:1.5:1, 

POL:OCL:UOL:UCL = 1:0.5:1:0.75; malar 

space 3x diameter of median ocellus.; frontal 

area at level of eyes, supraantennal tubercles 

moderately developed and confluent with 

roundly raised similar frontal ridges, median 

fovea deep, ditch-like and clearly reaching 

median ocellus; post-, inter- and circumocellar 

furrows distinct, lateral furrows deep, pit-like 

and abruptly ending just before hypothetical 
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Fig. 1-4. Heterarthrus Indiana spec. nov. 1, clypeus and labrum; 2, ovipositor sheath (lateral view); 3, ovipositor sheath 

(dorsal view); 4, lancet. 

hind margin of head; postocellar area subcon- 
vex, broader than long 3:1, head narrowing 

behind eyes. 

Thorax: Impunctate, shining; pubescence 
silvery, 0.5x scape length. Mesoscutellum 

subconvex, appendage ecarinate; metabasitar- 

sus longer than following 3 joints combined as 
4:3, IATS:MB:OATS:AWMT = 0.75:2:0.75:1. 

Abdomen: Impunctate, shining; pubescen¬ 

ce silvery, 0.5x scape length. Ovipositor 
sheath as in fig. 3 (dorsal view) and fig. 2 (lat¬ 

eral view); cerci not reaching hind margin of 

ovipositor sheath. Lancet (fig. 4) having 15 

serrulae. 
Male: Unknwon. 
Etymology: The species is named after the 

country, India. 

Distribution: India, Himachal Pradesh. 

Diagnosis 

On the basis of key characters, Heterarthrus 

indiana is very close to H. birmana Malaise 
and H. ochropoda (Klug) from which it can be 

separated as follows: legs mainly yellowish 

white (black in H. birmana and H. ochropo¬ 

da), length ratio of antennal segments 3 and 4 
as 4:3 (2:1 in H. birmana and 3:2 in H. ochro¬ 

poda), flagellum entirely black (underside 
pale in H. ochropoda), median fovea deep and 
reaches median ocellus (shallow in H. bir¬ 

mana) and lateral furrows pit-like (long and 

parallel in H. ochropoda). 

Key to the Oriental species of Heterarthrus 

Stephens 

1. Abdomen largely orange yellow beneath 
2 

- Underside of abdomen not orange yellow 
. 3 

2. EL:ML = 1:0.5 in female, 1:0.3 in male; 
mesopleura in male almost yellow; anten¬ 
na 13-15 segmented; ovipositor sheath in 
dorsal aspect at most as wide as metaba- 
sitarsus and furnished with long lateral se¬ 
tae . H. microcephalies (Klug) 

- EL:ML = 1:0.2 in female, 1:0.12 in male; 
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mesopleura in male almost black; antenna 
11-14 segmented; ovipositor sheath in dor¬ 

sal aspect narrower than metabasitarsus 

and only furnished with short lateral setae 

. H. vagans (Fallen) 

3. Abdomen of female entirely black, in 

male (if known) mostly whitish below; 

legs mainly black except some whitish 

spots . 4 

- Abdomen of female black with yellowish 

white spots on deflexed lateral sides of ter- 

gites 2-8, male unknown; legs mainly yel¬ 

lowish white except some ferruginous 

spots on tarsi and extreme apices of tibiae 

. H. indiana spec. nov. 

4. Antenna beyond segment 6 or 7 becomes 

narrower, length ratio of segments 3 and 4 

as 2:1, flagellum entirely black; lateral fur¬ 

rows short, pit-like and diverging poste¬ 

riorly, median fovea shallowly reaching 

median ocellus . H. birmana Malaise 

- Antenna uniformly thick, length ratio of 

segments 3 and 4 as 3:2, flagellum with 

underside pale; lateral furrows long, dis¬ 

tinct and almost parallel, median fovea dis¬ 

tinctly reaching median ocellus . 

. ƒƒ. ochropoda (Klug) 
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Abbreviations 

AWMT = apical width of metatibia; EL = eye length; 
IATS = inner apical tibial spur; ICD = intercenchri dis¬ 
tance; IDMO = interocular distance at the level of median 
ocellus; ITD = intertegular distance; LID = lower inter¬ 
ocular distance; MB = metabasitarsus, ML = length of 
malar space; OATS = outer apical tibial spur, OCL = ocel- 
looccipital line; POL = postocellar line; UCL = oculooc- 
cipital line; UOL = oculoocellar line. 
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Aanwijzingen voor publiceren in Entomologische Berichten 

Entomologische Berichten (EB) publiceert artikelen, korte mededelingen en boekbesprekingen op het gebied 
van de entomologie, bij voorkeur geschreven door leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
(NEV), maar ook publicaties van niet-leden kunnen worden opgenomen. Artikelen behandelen nog niet eerder 
gepubliceerde waarnemingen en resultaten van onderzoek in de context van bestaande kennis. Korte Medede¬ 
lingen betreffen over het algemeen faunistische waarnemingen, maar in principe staat deze rubriek open voor 
allerhande ‘losse’ waarnemingen en wetenswaardigheden. 

In de rubriek Nieuwe Literatuur worden in het algemeen nieuwe aanwinsten van de NEV-bibliotheek aan- 
gekondigd of besproken. 

Alle soorten bijdragen kunnen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans gesteld zijn; voor de beschrijving 
van nieuwe taxa is Nederlands echter niet acceptabel. Aan elk artikel dient een Engelstalige samenvatting voor¬ 
af te gaan. Aan artikelen in het Engels, Duits of Frans kan een Nederlandstalige samenvatting toegevoegd wor¬ 
den en kunnen ook tweetalige onderschriften bij figuren en tabellen geplaatst worden. Eventueel kunnen na de 
samenvatting keywords worden gegeven. Voor artikelen langer dan gebruikelijk (meer dan circa 10 pagina’s) 
is vooraf overleg met de redactie gewenst. 

Manuscripten worden in tweevoud ingediend, op eenzijdig bedrukte of getypte vellen, met dubbele regel¬ 
afstand en ruime marges. Bij gebruik van een tekstverwerker dient de opmaak beperkt te blijven: een platte 
tekst met cursivering waar nodig, is voldoende. Voor de verdere opmaak (lettergroottes en -stijlen) zorgt de re¬ 
dactie. Tabellen en figuren en bijbehorende onderschriften worden niet in de tekst opgenomen maar aan het 
eind van het manuscript toegevoegd op aparte vellen. Lijntekeningen, kaarten en grafieken moeten worden uit¬ 
gevoerd in zwart op wit of transparant papier, en bij voorkeur 2 à 3 maal zo groot als de gewenste grootte in 
druk. Ook foto’s kunnen dienen als illustratiemateriaal en kunnen worden ingezonden als afdrukken, negatie¬ 
ven of diapositieven. Het combineren van meerdere figuren tot één plaat dient in principe door de auteur te ge¬ 
schieden. Bij de montage moet rekening gehouden worden met de gewenste reductie en met ruimte voor het 
bijschrift. Voor de wijze van nummering van illustraties wordt verwezen naar een recent nummer van EB. 

Wetenschappelijke namen van genera, soorten en lagere taxa worden cursief geschreven. Namen van dieren 
worden de eerste keer in de hoofdtekst voorzien van de voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen 
haakjes is geplaatst. Het jaar van beschrijving wordt alleen toegevoegd als dat in de (taxonomische) context 
noodzakelijk is. Aan Nederlandse plantennamen, zonder hoofdletters en geschreven volgens de laatste druk 
van Heukels Flora van Nederland, wordt bij het eerste gebruik de wetenschappelijke naam toegevoegd tussen 
haakjes, voorzien van de veelal afgekorte auteursnaam. De genusnaam van een binomen moet voluit worden 
geschreven als deze aan het begin van een zin staat en bij het eerste gebruik in een alinea. Bij herhaald gebruik 
binnen dezelfde alinea kan de genusnaam worden afgekort. 

Datums in opsommingen en tabellen worden geschreven als bijvoorbeeld “18.xi. 1951”, in de lopende tekst 
als “18 november 1951”. 

Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: “Teunissen (1997) zegt ...” of “ ... 
(Teunissen, 1997)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabeti¬ 
sche volgorde van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Tijdschrifttitels worden volledig 
weergegeven. Voor interpunctie en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 
Vorst, O., 1997. An annotated list of the Dutch Scydmaenidae (Coleoptera). - Entomologische Berichten, 

Amsterdam 57: 185-196. 

Boeken: 
Southwood, T. R. E. & D. Leston, 1959. Land and waterbugs of the British Isles: i-xi, 1-436. Warne, London 
& New York. 

Artikelen uit boeken: 
White, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. Law¬ 
rence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor verdere details van de opmaak wordt men verzocht een recent nummer van EB te raadplegen. 
Het definitieve manuscript ontvangt de redactie graag tevens als elektronisch bestand op een 3.5-inch flop¬ 

py, DOS-geformatteerd en bijvoorkeur als WordPerfect bestand. 
Een drukproef wordt ter correctie aan de (eerste) auteur toegezonden. Deze dient liefst zo snel mogelijk ge¬ 

corrigeerd te worden en tezamen met het originele manuscript of een kopie daarvan naar de redactie te worden 
teruggezonden. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur toegezonden. Tezamen met de 
drukproef wordt een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal overdrukken opgegeven kan worden. 
De (eerste) auteur ontvangt gratis 50 overdrukken, meerdere zijn tegen betaling beschikbaar. 

Artikelen worden zoveel mogelijk gepubliceerd in de volgorde waarin zij zijn geaccepteerd. Incidenteel kun¬ 
nen artikelen op verzoek voorrang krijgen. 
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Trekvlinders in 1997 (achtenvijftigste jaarverslag) 

(Lepidoptera) 

R. DE VOS & A. L. M. RUTTEN 

VOS, R. DE & A. L. M. RUTTEN, 1999. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1997 (FIFTY-EIGHTH REPORT). - ENT. 

BER., AMST. 59 (3): 33-44. 

Abstract: In this 58th annual report on migratory Lepidoptera in The Netherlands, data of 24 species recorded by 140 ob¬ 

servers in 1997 are presented. The results of this year were in strong contrast with the magnificent migration year of 

1996. However, there are some species worth to be mentioned. Very numerous were Plutella xylostella and Vanessa ata¬ 

lanta. Autographa gamma, Agrotis ipsilon and Vanessa cardui were scarce. A surprise was the report of Trichoplusia ni 

and Acontia lucida, the latter has not been recorded since 1963 and it is the third specimen for The Netherlands. Other 

rare species recorded are Iphiclides podalirius, Daphnis nerii, Catocala fraxini, Mythimna unipuncta and Lithophane 

leautieri (no less than 43 specimens) in the southwestern part of the country. We expect the latter to be indigenous, but 

this still has to be confirmed by finding the caterpillars. 

R. de Vos, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 

Amsterdam. 

A. L. M. Rutten, Wingertspfad 10, D-69124 Heidelberg, Deutschland. 

Inleiding 

In 1997 werden in Nederland 25 trekvlinder- 

soorten waargenomen. In dit achtenvijftigste 

jaarverslag wordt een overzicht gegeven van 
de resultaten, die over het algemeen in schril 

contrast staan met die van 1996, het jaar waar¬ 

in zoveel bijzonderheden te melden waren 

over trekvlinders. Toch zijn er enkele waarne¬ 

mingen die zeer de moeite waard zijn. Het 

koolmotje (Plutella xylostella) bleek uitzon¬ 
derlijk talrijk te zijn en ook de atalanta 

(Vanessa atalanta) beleefde een uitstekend 

jaar. Veel minder talrijk waren bijvoorbeeld 

de gamma-uil (Autographa gamma), Agrotis 

ipsilon en met name de distelvlinder (Vanessa 

cardui). Zeer bijzonder waren Trichoplusia ni 

en Acontia lucida. Voorts zijn nog vermel¬ 
denswaard de koningspage (Iphiclides podali¬ 

rius), de oleanderpijlstaart (Daphnis nerii), 

Mythimna unipuncta en het relatief grote aan¬ 

tal exemplaren van Lithophane leautieri, 

waarvan wordt vermoed dat zij zich hier in¬ 

middels heeft gevestigd. 
In figuur IA en 1B worden respectievelijk 

de neerslagduur en temperatuur weergegeven, 

waargenomen te De Bilt in 1997 (KNMI, 
1998). De invloed van het weer in 1997 op de 

migratiepatronen van de trekvlinders wordt 
kort besproken. 

De provincies van de vindplaatsen worden 
als volgt afgekort: Groningen (Gr), Friesland 

(Fr), Drenthe (Dr), Overijssel (Ov), Gelder¬ 
land (Gdl), Utrecht (Utr), Flevoland (Fl), 

Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH), 
Zeeland (Zl), Noord-Brabant (NB) en Lim¬ 

burg (Lbg). 

Medewerkers 

Wij ontvingen van 140 personen en instellingen bruikbare 

gegevens, waarvoor onze hartelijke dank: 

B. van Aartsen, A. Alberts, K. Alders, B. van As, J. Assel- 

bergs, mw D. van Assum, A. Baaijens, J. de Bakker, P. 

Barto, M. Bauduin, A. van Beek, H. Beers, mw S. 

Bergvelt, J. Bielen, H. Bijl, Th. Blokland, K. & mw J. de 

Boer, L. Bonhof, H. Bosma, W. Briër, mw W. de Brou¬ 

wer, M. Capello, mw L. Chrispijn-Lempke, A. Deelman, 

H. Dolfien, W. Domhof, D. Doornheijn, N. Elfferich, G. 

van den Ende, mw M. Flint-Diekerhof, A. Franssen, M. 

Franssen, Fries Natuurmuseum, P. Gaasendam, mw H. 

Gehéniau-Lasance, H. Goudzwaard, W. Grinwis, mw L. 

Groen, F. Groenen, A. Groenendijk, D. & mw M. Groe¬ 

nendijk, H. Groenink, A. Grosscurt, W. Heitmans, C. 

Hellegreen, K. Hoek, W. Hogenes, H. Holsteijn, mw A. 

Hoornveld-Jouksma, E. Houkes, mw H. Huibers-Van 

Neck, K. Huisman, M. Jansen, M.G.M. Jansen, P. Jeschar, 

K. Kaag, I. Kaijadoe, D. van Katwijk, mw M. de Keijzer, 

J. Kerseboom, mw J. Kiel-Hartog, T. Kleijn, H. Klein 
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Fig. 1A-B. Weersomstan¬ 

digheden in 1997, waarge¬ 

nomen te De Bilt (gegevens 

Koninklijk Nederlands Me¬ 

teorologisch Instituut, 1998). 

! A, neerslagduur per decade 

in uren; 1B, maximum-, mi¬ 

nimum- en gemiddelde tem¬ 

peratuur per decade in gra¬ 

den Celsius. 
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Schiphorst, KNNV-Insektenwerkgroep Waterweg-Noord, 

J. Koster, A. Kruger, F. van der Lans, H. Lavrijsen, V. 

Lefeber, J. Lucas, R. Luntz, H. Meek, H. & D. Meijer, J. 

Meijerink, P. Meininger, M. Melchers, F. Melkert, G. van 

der Meulen, G. van Minnen, mw E. Molin-Neef, J. 

Moonen, H. Nagel, Ch. Naves, K. Nieuwland, L. Noens, P. 

Oomen, W. Oord, F. van Oosterhout, C. Ottenheijm, G. 

Padding, J. van Piggelen, W. Poppe, F. Post, G. Prang, D. 

Prins, S. van Randen, A. Remeeus, B. Rietman, P. Rooij, 

W. van Rooijen, J. Scheffers, G. Schingenga, R. Schouten, 

A. Schreurs, J. Sentjens, mw J. Sinnema, J. Slot, G. 

Smeets, F. Smit, mw M. Smulders, P. van Son, M. Sonne- 

mans, E. van der Spek, H. Spijkers, B. Stam, D. Stienstra, 

J. Stolk, R. Strucker, mw J. Stuurman-Huitema, E. Tae- 

lman, J. Tilmans, A. van Tuijl, C. de Veld, R. Vis, D. Vis¬ 

ser, C. Viveen, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep 

Hoekschewaards Landschap, Vlinderwerkgroep Midden- 

Zeeland, Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen, 

Vlinderwerkgroep Stad en Ommelaand, R. de Vos, P. 

Vroegindeweij, J. van Vuure, C. Wagenaar, H. Wagenaar, 

A. Westerneng, G. Wilmink, natuurorganisatie “De Wind¬ 

breker”, Th. Wip, G. Withaar, J. Wolschrijn, P. Zumkehr. 

Waarnemingen 

Het jaar 1997 was zeer warm, zonnig en 

droog. Het behoort tot de zes warmste jaren 

van deze eeuw. Toch begon het jaar erg koud, 

met name in de eerste decade van januari met 

temperaturen tot -16° Celsius. De temperatu¬ 

ren stegen daarna snel, waardoor februari juist 

tot de vier zachtste van deze eeuw behoort. In 

tegenstelling tot januari, die zeer droog was 

(de droogste januari van de eeuw), was febru¬ 

ari erg nat. Maart was nog erg zacht en droog, 

maar in april bleef de temperatuur vooral in de 

nachten erg laag. Eind april en in mei viel er 

veel neerslag. Vanaf de tweede helft van mei 

werd het warmer, maar in de derde decade van 

juni zakte de temperatuur en werd het uitge¬ 

sproken koel en viel er veel neerslag. In juli 
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was het weer wisselvallig met plaatselijk zwa¬ 
re regenval, maar met weinig extremen in de 

temperatuur. Augustus gaat echter de geschie¬ 

denis in als de warmste in bijna 300 jaar! Van 

5 tot en met 13 augustus was er sprake van een 
hittegolf met regelmatig temperaturen boven 

de 30° Celsius. Augustus was vrij droog, maar 

in de nacht van 24 op 25 augustus viel er tij¬ 
dens zwaar onweer zeer veel neerslag. Ook in 

september hield het warme weer aan, al daalde 

de temperatuur geleidelijk. De tweede helft 

van de maand werd gekenmerkt door stabiel 
nazomerweer (“Indian summer”) met vrij ho¬ 

ge middagtemperaturen, veel zon en nauwe¬ 

lijks neerslag. Vooral de eerste decade van ok¬ 

tober was nat (met name op de 10e). Tot in de 

tweede decade bleef de temperatuur hoog, 

maar daarna daalde die flink en was het in de 
laatste week van oktober zeer koud met nacht¬ 

vorst. November was zacht en droog met nau¬ 

welijks nachtvorst. December begon koud, 

maar halverwege de maand steeg de tempera¬ 

tuur en met name in de nachten werd het zach¬ 
ter. Rond de kerstdagen was het weer uitge¬ 

sproken zacht; eerste kerstdag bleek zelfs de 

zachtste van de eeuw. De neerslag was in deze 

maand vrijwel normaal, maar in de laatste de¬ 
cade langdurig (KNMI, 1998). 

De zeer koude start van het jaar is er onge¬ 

twijfeld debet aan dat er maar weinig vroege 
waarnemingen waren. Van de atalanta (Va¬ 

nessa atalanta) en de distel vlinder (Vanessa 

cardia) werden in maart enkele overwinte¬ 

raars aangetroffen. Het koolmotje (Plutella 

xylostella), waarvan sinds kort bekend is dat er 
regelmatig veel overwinteren in kassen in het 

Westland, werd vanaf april gevonden. De eer¬ 

ste migranten werden pas in de derde decade 

van maart signaleerd; enkele atalanta’s en dis¬ 
tel vlinders, en, heel verrassend, een kolibrie- 

vlinder (Macroglossum stellatarum). Alleen 
voor de atalanta en de distelvlinder betekende 
dit een voorzichtige start van het seizoen, 

maar andere “gewone” soorten, zoals de gam- 
ma-uil (Autographa gamma), lieten zich pas 
eind april zien. Overigens bleven de waarge¬ 

nomen aantallen voor vrijwel alle soorten 
klein, met name de distelvlinder werd door de 
meeste waarnemers niet eens gezien. De zeer 

bescheiden toename in mei van atalanta’s en 
gamma-uilen werd in juni gestabiliseerd door 

een sterke afkoeling. Wel werd eind mei, dus 

in de warmere periode, een exemplaar gezien 

van Trichoplusia ni en van de koningspage 
(Iphiclides podalirius), twee grote bijzonder¬ 
heden voor Nederland, maar een nog grotere 

zeldzaamheid, Acontia lucida, werd merk¬ 

waardig genoeg in de derde decade van juni 

waargenomen, waarin het weer onaangenaam 
koud en nat was. De matige zomermaand juli 

bracht niet veel verbetering, behalve in de 

laatste decade. Vanaf 22 tot 24 juli moet er een 
enorme invasie hebben plaatsgehad van het 

koolmotje. Werkelijk duizenden vlindertjes 

overspoelden ons land en vele waarnemers ga¬ 

ven het tellen zelfs op, zodat het hier vermelde 

aantal zelfs voor een steekproef nog laag uit¬ 
valt. Een duidelijke oorzaak valt op grond van 
de weersomstandigheden niet te geven. Pas 

twee weken later vond er een hittegolf plaats, 

maar in die periode waren de aantallen weer 

normaal. Ook de atalanta en de gamma-uil na¬ 
men eind juli flink in aantal toe, maar in ver¬ 

houding tot het koolmotje stelde dit weinig 
voor. In de fraaie augustusmaand waren er 

nauwelijks bijzonderheden te melden. Pas in 

de warme septembermaand werden de aantal¬ 
len van de atalanta hoger, vermoedelijk dooi¬ 

de hier opgegroeide generatie, die alle kans 
kreeg zich optimaal te ontwikkelen. De lange 

periode waarin de atalanta te zien was (tot eind 
november werden ze geteld) duidt op een der¬ 

de generatie. Dit zou ook het geval kunnen 
zijn met het koolmotje, dat in oktober zelfs 

een kleine opleving kende. Vanaf eind okto¬ 
ber, toen de temperatuur fors daalde, was het 
voor de meeste vlinders gedaan. Alleen het 

koolmotje en de gamma-uil bleven tot in de 
eerste decade van december aanwezig. 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Het koolmotje was in 1997 bijzonder talrijk. 
Zo’n 150.000 exemplaren werden geteld, 

maar liefst zes maal het aantal van het vorige 
record uit 1962 (25.062 exemplaren). In het 

vrije veld werd het eerste koolmotje op 6 april 
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gevangen te Kortgene (J. van Vuure), het 

tweede, eveneens in Zeeland, op 16 april te 

Vlissingen (A. Baaijens). De werkelijke mi¬ 

gratie kwam pas in de tweede decade van mei 

op gang, maar de aantallen bleven laag. Zelfs 

halverwege juli duidde nog niets op de enorme 

invasie die een week later zou plaatsvinden. 

Deze invasie heeft zich dan ook in slechts vijf 

dagen tijd afgespeeld; op 22 juli werden voor¬ 

al in Ouddorp en Honselersdijk (Zuid-Hol- 

land, respectievelijk K. Huisman en J. Schef¬ 

fers) enkele duizenden motjes geteld. De dag 

erna werden eveneens in het zuidwesten van 

ons land, in Ouddorp en Haamstede (Zeeland, 

K. Huisman), zelfs nog meer koolmotjes ge¬ 

zien, maar in Naaldwijk en Staelduin (Zuid- 

Holland) werden in totaal naar schatting 

110.000 exemplaren waargenomen (J. Schef¬ 

fers). Op 24 juli had de invasie zich blijkbaar 

naar het noorden verplaatst; in het Noordhol- 

lands Duinreservaat op De Kil en het Reggers 

Sandervlak (bij Egmond aan Zee) werden 

maar liefst 17.500 exemplaren geteld (P. Zum- 

kehr), terwijl de aantallen langs de zuidwest¬ 

kust in Kortgene en Ouddorp veel lager waren 

dan de twee dagen ervoor, hoewel nog steeds 

veel hoger dan in de rest van het land. Op 25 

en 26 juli zijn de waargenomen aantallen be¬ 

duidend lager dan op de afgelopen drie dagen 

en hierna dalen de dagtotalen aanzienlijk tot 

op een “normaal” niveau. Na augustus werden 

niet veel koolmotjes meer gezien, maar de 

soort bleef tot laat in het jaar aanwezig. Het 

laatste exemplaar werd op 10 december te 

Oost-Souburg (Zeeland) waargenomen (A. 

Baaijens). Met uitzondering van Flevoland 

werd het koolmotje uit alle provincies gemeld. 

Het mag duidelijk zijn dat het totaal in Zuid- 

Holland het grootst was (125.154 exempla¬ 

ren), gevolgd door Noord-Holland (18.075) en 

Zeeland (4327). In het altijd goed bemonster¬ 

de Friesland werden slechts 433 exemplaren 

waargenomen en in de overige provincies ble¬ 
ven de totalen hier zelfs ver onder. De invasie 

heeft zich dus tot de westelijke kustprovincies 
beperkt. 

Er werden ook enkele rupsenvondsten ge¬ 

meld: op 19 augustus werden te Hoogeveen 

(Drenthe) twee rupsen gezien (M. Jansen) en 

op 10 september en 6 oktober te Capelle a/d 

IJssel (Zuid-Holland) respectievelijk één en 

drie exemplaren (N. Elfferich). 

Ook dit jaar werden overwinterende kool¬ 

motjes aangetroffen in kassen met violieren 

(.Matthiola incana (L.) R. Br.) te Honselers¬ 

dijk (J. Scheffers) (zie ook De Vos & Rutten, 

1996b). Half februari werden er zo’n 6000 

vlinders geteld en ook de rest van het jaar wa¬ 

ren motjes aanwezig, maar in veel kleinere 

aantallen. Eind december werden er nog 45 

rupsen in de kas gezien. 

Opvallend is dat zowel in België als in 

Zweden van enorme aantallen geen sprake 

was, maar in België werd toch nog een totaal 

van ruim 1500 koolmotjes geteld, wat een 

goed resultaat is (Vanholder, 1998). In Zwe¬ 

den werd het daar anders zo gewone koolmot¬ 

je nauwelijks gezien (N. Ryrholm, schriftelij¬ 

ke mededeling). 

Ancylosis obliteUa (Zeiler) 

Dit jaar werden slechts twee exemplaren van 

Ancylosis obliteUa gevangen, beide in Zeeland 

en zoals vrijwel altijd met behulp van licht. 

Het eerste exemplaar kwam op 15 augustus in 

de lichtval te Kortgene (J. van Vuure) en het 

tweede op 8 september te Oost-Souburg (A. 

Baaijens). 

Udea ferrugalis (Hübner) 

Het is bekend dat de jaartotalen van Udeafer- 

rugalis sterk fluctueren. Zo ook deze keer, 

want werden er in 1996 maar liefst 51 exem¬ 

plaren gezien, ditmaal konden er niet meer dan 

zes vlinders worden geteld op slechts drie 

vindplaatsen. Op 4, 6 en 7 augustus werd te 

Kortgene telkens één exemplaar gevangen (J. 

van Vuure) en enkele weken la¬ 

ter één in Oostkapelle op 21 augustus (A. 

Baaijens). Op 3 september ving A. Schreurs 

een exemplaar op de Wrakelberg (Limburg) 

en het laatste werd wederom in Oostkapelle op 

licht gevangen door A. Baaijens op 18 okto¬ 
ber. 
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Loxostege sticücalis (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Hemrik, Ny Beets, Ter Idzard; Ov.: 

Delden; ZI.: Kortgene; Lbg.: Eyserbos. 

In een zeer korte periode werden tien exem¬ 

plaren van Loxostege sticticalis gesignaleerd. 

De eerste twee werden ver uit elkaar op 7 au¬ 
gustus gezien te Kortgene (J. van Vuure) en te 

Delden (H. Groenink). De laatste waarneming 

werd op 20 augustus in het Eyserbos gedaan 

door A. Schreurs. Opvallend is de wijde ver¬ 
spreiding in Nederland van de waarnemingen 

in zo’n korte periode bij een dergelijk klein 

aantal. 

Nomophila noctuella (Denis & 
Schiffermüller) 

Vindplaatsen: Fr.: West-Terschelling, Wijnjewoude; ZL: 

Kortgene; Lbg.: Meijel. 

De zeven exemplaren van Nomophila noctuel¬ 

la staan in zeer schril contrast met het record 
van 9.710 stuks dat in 1996 werd gezien. Een 

vroeg exemplaar werd door P. Zumkehr reeds 

op Koninginnedag (30 april) gevangen te 
West-Terschelling. Alle andere vertegen¬ 

woordigden de zomergeneratie tussen 7 juli en 
2 september. 

Ook in België werden slechts zeven vlin¬ 

ders geteld (Vanholder, 1998) en in Zweden 

was het resultaat al niet anders (N. Ryrholm, 

schriftelijke mededeling). 

Iphiclides podalirius (Linnaeus) 

Een exemplaar van de bij ons zeer zeldzame 

koningspage heeft op 24 mei Baalhoek 

(Zeeland) bereikt (Vlinderwerkgroep Oost- 
Zeeuws Vlaanderen). Sinds 1989 werd er in 

Nederland geen exemplaar meer waargeno¬ 

men. Vanaf het begin van de trekvlinderregis- 
tratie in 1940 zijn in totaal slechts 11 konings- 

pages gezien (De Vos, 1992). 

Colias croceus (Fourcroy) 

Vindplaatsen: Gdl.: Nederhemert, Culemborg; Fl.: Hol¬ 

landse Hout, Oost Flevoland; Utr.: Wilnis; NH.: Blokhui¬ 

zen, Egmond-Binnen, Krommenie, Ruigoord (Amster¬ 

dam); ZH.: De Lier, Heinenoord, Katwijk aan Zee, 

Maasvlakte, Middelharnis, Oostvoorne, Schiedam, Vlaar- 

dingen; ZL: Arnemuiden, Groede, Groote-Huissenspol- 

der, Hulst, Kortgene, Lamswaarde, Lewedorp, Noordgou- 

we. Nummer Een, Oostburg, Schapenbout, St. Jansteen, 

Terneuzen, Veere, Waterlandkerkje, Wissenkerke, Wol- 

phaartsdijk, Zaamslagveer; NB.: Smakt; Lbg.: Eijsden, 

Gulpen, De Piepert, Swolgen, Wijlre. 

Van de eerste generatie van de oranje luzerne- 

vlinder werden slechts drie exemplaren waar¬ 
genomen. De eerste twee verschenen op 8 juni 

op twee ver uitéénliggende plaatsen: Wilnis 
(D. Groenendijk) en Wissenkerke (Vlinder¬ 

werkgroep Midden-Zeeland); de derde werd 
op 18 juni genoteerd te Terneuzen (Vlinder¬ 

werkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). Pas op 

29 juli werd te Egmond-Binnen de eerste 
oranje luzernevlinder van de tweede generatie 

waargenomen (P. Zumkehr), waarna, tijdens 

de hittegolf begin augustus, een toename van 
de aantallen volgde. Toch bleven de waarne¬ 

mingen voornamelijk beperkt tot het zuidwes¬ 

telijke deel van het land en waren de totalen 

veel lager dan in 1996. De laatste waarneming 
dateert van 18 oktober te Hulst (E. Taelman). 

Met een jaartotaal van 78 exemplaren blijft 

1997 ver achter bij 1996 met 571 stuks. Ge¬ 
zien de waarnemingen in de laatste 20 jaar is 

het echter geen slecht resultaat, omdat in deze 

periode in de meeste jaren niet meer dan tien 

vlinders werden gezien. 
Het is opvallend dat er geen waarnemingen 

zijn gedaan in het noorden van het land. De 

migratie bleef in ons land kennelijk beperkt tot 

de zuidelijke helft. Dit wordt nog eens bena¬ 
drukt door het feit dat in België maar liefst 155 
exemplaren werden geteld (Vanholder, 1998). 

Behalve in de warme periode begin augustus 
werd er bij onze zuiderburen ook een duidelij¬ 

ke opleving opgemerkt in de eerste en tweede 
decade van oktober, mogelijk een derde gene¬ 
ratie. Dit is aan Nederland op een vijftal waar¬ 
nemingen na grotendeels voorbijgegaan. In 
Zweden was duidelijk sprake van een geheel 
andere migratiestroom van de oranje luzerne¬ 

vlinder. Daar werden vanaf 25 augustus voor 
Zweedse begrippen grote aantallen waargeno¬ 
men tot een jaartotaal van meer dan 120 exem¬ 
plaren, een record voor Zweden (N. Ryrholm, 
schriftelijke mededeling). 
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1997. 

(* eieren, rupsen en/of poppen; zie tekst; getallen tussen haakjes zijn niet exact gedateerd) 

Soort maart april mei juni juli 
I II III I II III I II III I II III I II III 

1. Plutella xylostella - - - 1 1 - - 8 - 27 17 65 68 131 145.817 
2. Ancylosis oblitella 

3. Udeaferrugalis 

4. Loxostege sticticalis 

5. Nomophila noctuella 1 1 

6. Iphiclides podalirius - - - - - - - 1 - - - - - - 

7. Colias croceus 2 1 - - - 1 
8. Colias hyale - - - - - 2 - - 1 - - - - - 

9. Vanessa atalanta 2 1 10 7 3 39 169 250 168 223* 217* 75* 142 605 2115* 
10. Vanessa cardui 2 1 3 1 3 2 6 3 15 11 4 12 13 28 
11. Agrius convolvuli 1 - - ; 
12. Acherontia atropos - - - - - - - 1 - 1 1 - - - 

13. Macroglossum stellatamn - - 1 1 - 2 3 1 2 9 - 3 - 3 
14. Daphnisnerii - 

15. Orthonama obstipata 1 - - 

16. Autograplia gamma - - - 2 8 21 59 53 36 17 8 155 362 812 
17. Trichoplusia ni - - - - - - - 1 - - - • - - - 

18. Chrysodeixis chalcites - - 

19. Acontia lucida 1 - - - 

20. Spodoptera exigua 

21. Lithophane leautieri 

22. Mythimna unipuncta 

- - 

23. Peridroma saucia 1 - - - - - 

24. Agrotis ipsilon - - - - 1 - - - 1 2 1 - 2 2 

Colias hyale (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.; Drachten, Terschelling (Midsland, 

West-Terschelling), Lauwersmeer; NH.: Alkmaar, Am¬ 

sterdam, Nieuwe-Niedorp, Reggers Sandervlak (bij Eg- 

mond aan Zee), Warmenhuizen, Winkel; ZH.: Maasvlakte, 

Zwanegat; Zl.: Borssele, Ouwerkerk; Lbg.: Ijzeren. 

Het eerste exemplaar van de gele luzemevlinder 

verscheen al vroeg, op 1 mei te Warmenhuizen 

(F. Smit), Hierna volgden nog slechts twee vlin¬ 

ders: op 8 mei te Ijzeren en op 10 juni te 

Alkmaar (De Vlinderstichting). Ook de tweede 

generatie vertoonde zich maar sporadisch, met 

niet meer dan 19 exemplaren. De eerste werd op 

4 augustus te Borssele genoteerd (De Vlinder¬ 

stichting) en de laatste op 13 september op de 

Maasvlakte (De Vlinderstichting). 

Opvallend was het aantal noordelijke vind¬ 

plaatsen, vooral langs de kust van Friesland en 

Noord-Holland, wat vermoedelijk een gevolg 

was van de reeds eerder vermelde trekroute 

vanuit Noord-Duitsland naar het westen (De 

Vos & Rutten, 1996a). De enige uitzonderin¬ 

gen hierop vormden de vijf vindplaatsen uit 

Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

Na drie opeenvolgende, voor de atalanta ge¬ 

middeld uitstekende jaren, blijkt ook 1997 in 

dit rijtje thuis te horen. Een jaartotaal van 

24.811 exemplaren betekent een derde plaats 

op de ranglijst van hoge aantallen sinds 1964! 

Enkele vroege en vermoedelijk overwinterde 

exemplaren werden begin maart waargeno¬ 

men: één op 9 maart te Nederweert (Limburg) 

(De Vlinderstichting), een dag later één te 

Schenkeldijk (Zuid-Holland) (Vlinderwerk- 

groep Hoekschewaards Landschap) en ten¬ 

slotte één op 13 maart te Hulshorst (Gelder¬ 

land) (De Vlinderstichting). De eerste vijf 

vermoedelijk migrerende exemplaren wer¬ 

den op respectievelijk 21 (3) en 22 (2) maart 

waargenomen te Herkenbosch (Limburg) 

(De Vlinderstichting) en te Rilland (Zeeland) 

(Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland), ge¬ 
volgd door een exemplaar te Heerenveen 

(Friesland) op 29 maart (W. Poppe). Vanaf dat 

moment werden in elke decade meldingen ge¬ 

daan. De aantallen waren aanvankelijk welis- 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
e-mail koomen@naturalis.nnm.nl maart 1999 

LANDELIJKE 

AGENDA 

Lentevergadering: zaterdag 24 april 1999 
Zomerbijeenkomst: weekend 4-6 juni 1999 
Herfstvergadering: zaterdag 13 nov. 1999 

- 154e ZOMERBIJEENKOMST te Hunsel (L.) 
vrijdag 4 juni tot en met zondag 6 juni 1999 

Dit jaar niet naar het hoge noorden, maar naar 
het 'vergeten', want net niet diepe, zuiden van 
Midden-Limburg. Een geschikt onderkomen 
werd gevonden in Groepsaccommodatie Be- 
kerhof in Hunsel (Beekstraat 9; Amersfoort-co- 
ördinaten 184*355), enkele kilometers ten 
noordwesten van het witte Maas-stadje Thorn. 
Er is plek voor maar liefst 60 entomologen! 
Komt dus allen in groten getale! Naast een 
aantal slaapzaaltjes hebben we de beschikking 
over een gemeenschappelijke ruimte en een 
keuken met eetzaal. 

► Kosten en aanmelding 
De kosten voor verblijf in de Bekerhof (van vrij¬ 
dagmiddag 4 juni t/m zondag na de lunch) in¬ 
clusief alle maaltijden, bedragen f 85,- per per¬ 
soon; van zaterdagmiddag t/m zondag na de 
lunch f 45,- per persoon. De lunch bestaat uit 

een lunchpakket dat men bij het ontbijt kan 
klaar maken. 
Aanmelding voor deelname door overmaking 
van het bedrag op girorekening 449041 t.n.v. 
O. Vorst inzake zomerbijeenkomst, Utrecht. 
Wanneer je vegetariër bent dit gaarne vermel¬ 
den op de overschrijvingskaart. Aanmeldingen 
graag voor 22 mei. Indien men niet op de Be¬ 
kerhof wil overnachten dient men zelf voor re¬ 
servering van hotel, camping of pension te 
zorgen! Voor vragen kun je terecht bij Oscar 
Vorst, tel 030-2722209, vorst@xs4all.nl 

►Hotels en pensions min of meer in de buurt 
- Crasborn***, Hoogstraat 6, 6017 AR Thorn, 

tel. 0475-561281 
- Hostellerie la Ville Blanche***, Hoogstraat 

2, 6017 AR Thorn, tel. 0475-562341 
- Herberg de Heere van Heel *, Heerbaan 90, 

6097 AZ Heel, tel. 0475-573197 
- Lindveld, Manderscheidtsingel 26, 6017 GC 

Thorn, tel. 0475-562185 
- De Pegel*, Eind 5, 6017 BG Thorn, tel. 

0475-561591 
- Fam Timmermans, Daalstraat 3, 6017 AD 

Thorn, tel. 0475-561414 
- Tramhalte*, Napoleonsweg 15, 6014 AB It- 

tervoort, tel. 0475-565066 
- Nunheimerhof, Venderstraat 2, 6012 RK, Ha- 

ler-Hunsel, tel. 0495-551300 
- Heuvelmans, Vlootkant 4, 6039 RB, Stramp- 

roy, tel. 0495-561736 

►Kamperen 
Op de Bekerhof is een grasveldje waar enkele 
tenten en/of caravans kunnen staan. Wie liever 
in tent of caravan overnacht kan zijn gang 
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gaan, maar betaalt wel de normale volle prijs. 

Kamperen in de buurt kan ook: 

- 't Vosseven**, Lochtstraat 26, 6039 RV, 

Stramproy, tel 0495-566023 

- Vijverbroek, Kessenicherweg 20, 6017AA, 

Thorn, tel 0475-561914 

- Recreatiepark de Heelderpeel, De Peel 13, 

6097 NL Heel, tel 0475-452211 

-Oscar Vorst- 

►ROLEX AWARD 

Als secretaris kreeg ik een prachtige brochure 

toegestuurd over de Rolex Awards for Enter- 

price. Dit zijn prijzen van $10.000 tot $50.000 

die worden toegekend aan individuen die met 

een bijzonder project bezig zijn. Criteria voor 

het winnen van een prijs zijn: 

- spirit of enterprise: de kandidaat moet be¬ 

schikken over moed en vastberadenheid bij 

het uitvoeren van een uitdagend project (en 

liefst vaak in een omgeving verkeren waar 

alleen een Rolex het uithoudt?); 

- feasability: het project moet (desalniette¬ 

min) succesvol uitgevoerd kunnen worden; 

- originality: het project moet creatief zijn, 

een nieuwe kijk opleveren of een staaltje 

pionieren betreffen; 

- potential impact: het project moet iets ople¬ 

veren waar de mensheid iets aan heeft. 

Grappig is, dat (ondanks deze criteria?) de prijs 

in het verleden o.a. is toegekend aan taxichauf¬ 

feur en amateur-coleopteroloog Pierre Morvan. 

Hij heeft de prijs gekregen omdat hij na jaren¬ 

lange studie van loopkevers in Nepal 300 nieu¬ 

we soorten had beschreven en nieuw licht had 

geworpen op de rol van de omgeving bij het 

ontstaan van soorten. Hij werkt nu aan een 

boek van 400 pagina's. Ik vermoed dat er op 

grond van dergelijke criteria ook enkele NEV-le- 

den voor een prijs in aanmerking zouden kun¬ 

nen komen. Echter: de prijs wordt alleen toe¬ 

gekend aan individuen (desnoods als leider van 

een groep) die er zelf om moeten vragen. Aan¬ 

vragen voor de prijzen van 2000 moeten vóór 

30 april 1999 binnen zijn bij de organisatie in 

Zwitserland. Aanvraagformulieren zijn aan te 

vragen bij de secretaris. -PK- 

► CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia¬ 

na laan 187, 3722 GK Bilthoven, 030- 

2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 13 

maart: bijeenkomst om 11.00 uur in het 

'Verenigingsgebouw", Kortenhoevenseweg 

63, Lexmond. 

►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg, fpost@euronet.nl 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

Dipteradag op 27 maart 1999 in het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam. In de och¬ 

tend zullen enige leden een lezing houden 

over een onderwerp dat hen bezig houdt en 

kunnen mededelingen en oproepen worden 

gedaan. In de middag staat de collectie van 

het museum open voor onderzoek en kan 

zelf meegebracht materiaal aan anderen 

worden voorgelegd. Iedereen die een deel 

van ochtendprogramma wil vullen kan zich 

tot 15 februari melden bij Mark van Veen. 

tel. 030-6962687. 

Dipteraweekend van 28-30 mei in Schoon¬ 

oord. Verblijf aldaar in het "kleine gebouw" 

van kampeerboerderij "De Riegheide". De - 

accommodatie biedt plaats aan 30 vlieg- en 

muggologen en ligt aan de rand van het 

Sleenerzand, een uitgebreid complex met 

heidevelden, vennen en afwisselende bos¬ 

sen. Verder is een bezoek mogelijk aan het 

hoogveengebied Bargerveen, met grote 

open vlaktes en ook kleine vochtige, door 

bos omgeven graslanden op veen. Er broe¬ 

den ca. 140 paar grauwe klauwieren, dus 

met de insecten zal het wel goed zitten. 

► HYMENOPTERA, W. Kuijken, Keesomstraat 

127, 2041 XE Zandvoort, 023-5713455. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. 21 maart voorjaars- 

bijeenkomst in het Natuurmuseum te Leeu¬ 

warden; 5 juni excursie in Noord-Friesland. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

x Nederlandse Entomologische Vereniging 
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7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 

willem.hol@wxs.nl. 6 maart: bijeenkomst van 

9.30 tot 12.00 uur in de Landbouwhoge¬ 

school ('Tropische Landbouwschool", N.B.: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te De¬ 

venter. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 maart: Bijeenkomst 

in Asten. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 10 maart: 20:00 

uur bijeenkomst in het auditorium van mu¬ 

seum Naturalis (ingang voormalig Pesthuis), 

Darwinweg, Leiden, 5 minuten lopen vanaf 

Leiden CS (volg bordjes vanaf achter-uit- 

gang). LET OP: het is mogelijk dat de bijeen¬ 

komst wordt verplaatst naar een vergader¬ 

zaal in het kantoorgebouw. U zult dan wor¬ 

den doorverwezen. Vaste bezoekers krijgen 

uitsluitsel in een convocatie. 

►VERSLAG 131e WINTERVERGADERING (deell) 

De 131e Wintervergadering werd gehouden op 

13 februari 1999 in Vergadercentrum Hoog Bra¬ 

bant te Utrecht. Het machinepark was weer uit¬ 

gebreid: naast dia- en overheadprojector was 

het mogelijk gebruik te maken van een beamer 

voor het projectoren van computerbeelden of 

videobeelden van de macrocamera. Er was veel 

belangstelling: (tenminste) 72 aanwezigen luis¬ 

terden naar voordrachten van 11 sprekers. 

De eerste spreker was dhr. Van Aartsen. Zijn 

verhaal zal in het volgend Verenigingsnieuws 

verslagen worden. 

Als tweede vertelde dhr. P. Boer over een 

aantal mierensoorten die uit meer soorten 

blijken te bestaan. Wat voorheen als Lasius 

alienus werd gedetermineerd, wordt nu be¬ 

schouwd als twee soorten: de zandmier Lasius 

alienus s.s. (Förster, 1850) en de buntgrasmier 

Lasius psammophiius Seifert, 1992. Deze 

laatste is de algemeenste, L alienus is tot nu 

toe alleen bekend van Zuid-Limburg. Onder de 

noemer Lasius niger blijkt Lasius platythorax 

schuil te gaan. Het onderscheid is te maken 

aan de hand van beharing van de clypeus. L 

platythorax komt bovendien in hout voor, L. ni¬ 

ger nooit. De rode bosmier Formica rufa komt 

in een aantal variaties voor. In Nederland is de 

soort vrijwel altijd monodoom (kolonie in één 

hoop), in het buitenland ook polydoom. Kolo¬ 

nies kunnen monogyn (één koningin), oligogyn 

(een paar koninginnen) of polygyn (veel konin¬ 

ginnen) zijn. De nauw verwante soort F. polyc- 

tena is altijd polygyn. Sinds kort (Seifert, 1996) 

is duidelijk dat er ook veel hybriden van beide 

soorten voorkomen, herkenbaar aan verschillen 

in de beharing onder de kop. Hierin ontdekte 

Boer echter een grote variatie en overlap, 

evenals in een ander onderscheidend kenmerk: 

de beharing van het pronotum. De kruising is 

altijd polygyn. Boer heeft in de literatuur en bij 

eigen onderzoek al een aantal verschillen in 

gedrag (o.a. aggressie, foerageren, paring, 

koloniestichting) tussen beide soorten en de 

hybride ontdekt, maar er blijven nog genoeg 

vraagtekens over. 

Dhr. W.A. Hol deed evenals in voorgaande 

jaren verslag van zijn onderzoek naar bijen en 

wespen die in gaten in houtblokken nestelen. 

De blokken zijn van tevoren gespleten, zodat ze 

in twee helften uiteen genomen kunnen wor¬ 

den. Hierdoor kan de ontwikkeling van broed 

en prooien in de gangen van dag tot dag 

worden gevolgd en gefotografeerd. Symmor- 

phus bifasciatus (=mutinensis) (Eumenidae) 

maakt 2 cellen in een nestgang met tussen¬ 

wanden en een vijflagige plug van gronddeel- 

tjes. De cellen worden volgestopt met verlam¬ 

de larven van kevers (haantjes) die als voedsel 

moeten dienen voor een larve. Hoewel de ke- 

verlarven nauwelijks nog bewegen, gaan ze op¬ 

merkelijk genoeg door met vervellen en berei¬ 

ken ze soms zelfs het popstadium. Ook de 

poppen worden door de SymmorphusAarven 

opgegeten. 

Hol had met de houtblokken geëxperimen¬ 

teerd. Hardhouten blokken met gleuven, af¬ 

gedekt door een vastgeplakt microscoopglaas- 

je, bleken een belangrijk nadeel te hebben: het 

glas wordt van binnen vies door wasachtige 

stoffen die de larven uitscheiden. Hierdoor 
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wordt het fotograferen bemoeilijkt. Ook wer¬ 

den nestblokken beproefd van MDF, een plaat¬ 

materiaal van geperste fijne houtvezel, omdat 

Osmia's hier een voorkeur voor zouden hebben. 

Tegen de verwachting in bleken deze blokken 

redelijk bestendig tegen de invloeden van het 

weer, alleen moest verschuiven van helften 

worden voorkomen door pennen. Inderdaad 

werd er in 1998 door een Osmia in genesteld. 

Hiervan werden prachtige dia's getoond, waar¬ 

na werd uitgelegd hoe deze met tamelijk een¬ 

voudige apparatuur waren gemaakt. 

Dhr. Virgilius Lefeber toonde een exemplaar 

van de teunisbloempijlstaart, Proserpinus pro- 

serpina, uit een vangtent in de ENCI-groeve. Uit 

reacties bleek dat de soort op meer plaatsen 

was gesignaleerd. In Vlinders 14(1) staat op blz. 

27 een artikeltje over deze soort die zich blijk¬ 

baar naar het noorden uitbreidt. Verder liet 

Lefeber een aantal bijzondere Hymenoptera 

zien: 

- Nomada zonata uit een vangtent in groeve 't 

Rooth en uit de Botanische tuin Lichten¬ 

berg; 

- Colletes hederae van dezelfde plaats van 

(inderdaad) klimop; 

- Polistes big/umis bimaculatus in meerdere 

exemplaren uit Maastricht e.o. Ook was er 

een nestje gevonden door een schooljon¬ 

gen in Nazareth (Noordoost-Maastricht); 

- een zeldzame kleurafwijking (uitgebreide 

geeltekening op tergiet 2) van de overigens 

algemene Ancistrocercus trifasciatus; 

- Eodynerus dantici mannetje uit de Beyart- 

tuin, op een Mentha-soort. 

Dhr. Th. Zeegers toonde een aantal Diptera van 

Nepal. Dit is een interessant gebied omdat op 

de zuidflanken van de Himalaya opvallende 

overgangen zijn te vinden tussen oriëntaalse en 

palaearctische fauna. Sommige soorten zien er 

vertrouwd palaearctisch uit, zoals de Syrphide 

Asa rei na ericetorum van 2500 m. Andere 

zweefvliegen zien er veel exotischer uit, zoals 

Graptomyza brevirostris van 600 m, zonder val¬ 

se vleugelrand, klein en met getekende vleu¬ 

gels. Lycastris albipes is een opvallende, hom¬ 

melachtige zweefvlieg met een zeer lange 

snuit. 

Zeegers toonde vervolgens een zwarte Bibioni- 

de met een oranje thorax en coxae. Een oranje 

thorax lijkt standaard te zijn bij oost-palaearcti- 

sche bibioniden. De schroefwormvlieg Chryso- 

myia megacepha/a (Calliphoridae) ziet er 

vertrouwd bromvliegachtig uit maar heeft akeli¬ 

ge larven die hun naam eer aan doen. De 

bromvlieg Benga/ia heeft een merkwaardig 

fevormde zuigsnuit waarvan men zegt dat er 

"termietenbroed" mee vastgezogen wordt zodat 

het gemakkelijk is te verslepen. De bromvlieg 

Chloridia prolata heeft een achterlijf dat voor de 

helft uit een naar verhouding buitengewoon 

groot genitaalapparaat bestaat. Tot slot werden 

twee fraaie sluipvliegen (Tachinidae) getoond: 

de fraai glimmende Janthinomyia felderi, die 

zelfs Zeegers vriendin mooi vond, en Tachina 

[ServiIIia) cf. rufa, met dikke zwarte borstels en 

goudgele beharing. 

Dhr. Th. Heijerman bekende dat hij naast ke¬ 

vers nog een tweede hobby had die de eerste 

wel eens in de weg zat, nl. macrofotografie. 

Het is vaak zo dat wanneer het maken van een 

foto gelukt is, het model net vertrokken is. 

Zodoende is het vaak moeilijk de juiste naam 

ervan te achterhalen. Hij riep de hulp in van de 

aanwezigen bij het benoemen van insecten en 

spinachtigen op een honderdtal dia's, die ook 

zonder quiz het aanzien meer dan waard waren 

geweest: o.a. paarse sprinkhanen, mierenleeu¬ 

wen, vliegen, muggen, larven, bijen, bladwes- 

pen en spinnen. Hij kreeg genoeg respons uit 

de zaal om het experiment volgend jaar voort te 

zetten. 

Dhr. O. Vorst kondigde de aanstaande zomer- 

bijeenkomst in Hunsel aan (zie hiervoor) en 

deed verslag van de activiteiten die worden 

ondernomen rond het 10 jarig bestaan van de 

Sectie Everts. 

(wordt vervolgd) 
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augustus 

I II III 

september 

I II III 

oktober 

I II III 

november 

I II III 

december 

I II III 

Totaal 

1. 840 1662* 695 120* 129 11 121* 17 5 3 7 4 1 - - 149.750* 
2. - 1 - 1 - 2 
3. 3 - 1 1 - - - 1 - - - - - - 6 
4. 5 5 - - - 10 
5. 2 - - 3 - - 7 
6. - 1 

7. 24 27 11 1 - 6 2 3 - - - - - - - 78 
8. 5 12 - 1 1 22 

9. 2669* 1713* 2611* 6640 5031* 1290 460* 283* 76 6 4 2 - - - 24.811* 
10. 84 43 43 23 8 10 6 5 1 1 - - - - - 328 
11. 1* 2 13 8 11 4 1 2 - - - - - - - 43* 
12. (1) - 1 - 1 (1) - 

* 
- - - - - - - 

7* 

13. 2 5 7 4 5 4 1 4 - - - - - - - 57 
14. - - 1 - - 1 

15. - - 1 - - 1 1 1 - - - , - - - - 5 
16. 488 1109 3927 3029 771 167 49 33 4 3 - 1 1 - - 11.115 

17. 1 

18. 1 4 9 3 12 3 2 1 - - - - - - - 35 

19. - - 1 

20. - - - - - - - 1 - 1 - - - - - L 

21. - - - - - 6 35 2 - - - - - - - 43 

22. - - - - - - 1 ' - - - 1 - - - 2 
23. - - 3 - 1 5 
24. 2 - 17 1 - 2 8 5 1 1 1 1 - - - 48 

waar klein, maar kwamen uit het hele land. 

Pas in de laatste decade van april werden de 

aantallen van de eerste generatie groter, om in 

de tweede decade van mei een bescheiden 
hoogtepunt te bereiken. Daarna namen de 

waarnemingen eerst geleidelijk af, met eind 

juni een forse daling, die het dieptepunt vorm¬ 

de tussen de eerste en de tweede generatie, 
versterkt door een koudegolf met veel regen. 
Begin juli begonnen de aantallen weer aan¬ 

zienlijk toe te nemen, met tijdens elke decade 
meer dan een verdrievoudiging, maar in de 

zeer warme augustusmaand bleven de waarne¬ 

mingen op een, overigens vrij hoog, stabiel ni¬ 
veau. Het warme weer, dat ook in september 

aanhield, heeft waarschijnlijk een gunstige in¬ 
vloed gehad op de ontwikkeling van de twee¬ 

de generatie en heeft mogelijk ook een nieuwe 
migratiegolf tot gevolg gehad. In de eerste de¬ 
cade van september werd dan ook een hoogte¬ 

punt bereikt van 6640 exemplaren, met op 3 
en 10 september de hoogste aantallen (respec¬ 
tievelijk 998 en 991 exemplaren). Pas eind 

september en vooral in oktober namen de 
waarnemingen fors af. Ondanks het vrij zach¬ 

te weer werden in november nog slechts enke¬ 

le atalanta’s geteld, de laatste exemplaren op 
20 november te Zuurdijk (Groningen) (W. van 
Rooijen), op de 26ste te Maastricht (De 

Vlinderstichting) en op 30 november te 

Westkapelle (Zeeland) (P. Meininger). Vooral 
het westen van het land bleek goed te zijn be¬ 

zocht door de atalanta: in Zeeland werden 
5194 exemplaren geteld, in Zuid-Holland 
4826 en in Noord-Holland 3763 stuks. Ook in 
Noord-Brabant en Gelderland heeft men vrij 

grote aantallen gezien (respectievelijk 2685 en 
2123 vlinders), maar in het noorden van 
Nederland bleef de atalanta duidelijk schaar¬ 
ser. Alleen in Friesland en Drenthe werden 

nog vrij hoge aantallen waargenomen (respec¬ 
tievelijk 1546 en 1330), maar in de andere 
provincies was dit veel minder. In Flevoland 
werden slechts 16 exemplaren geteld, maar dit 
zal voornamelijk het gevolg zijn van een ge¬ 
brek aan waarnemers aldaar. 
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Er waren ook nogal wat rupsenvondsten. 

Tussen 7 en 21 juni werden éénentwintig rup¬ 

sen gevonden in Groningen, Gelderland, 

Utrecht en Noord-Holland, nakomelingen van 

de eerste generatie. Vanaf 23 juli tot en met 21 

augustus werden in totaal 87 rupsen gemeld, 

waarschijnlijk nakomelingen van de tweede 

generatie. Bovendien werden 3 poppen gevon¬ 

den op 13 en 18 augustus en 15 september. 

Daarna werden weer rupsen gevonden van 17 

september tot en met 11 oktober, maar liefst 

111 exemplaren, mogelijk van een gedeeltelij¬ 

ke derde generatie! Of deze derde generatie 

ook vlinders heeft opgeleverd is niet duidelijk, 

omdat de waarnemingen eind oktober en in 

november te gering waren en in feite hiervoor 

geen aanwijzing geven. 

Het aantalsverloop in België was vrijwel 

een afspiegeling van dat in ons land. Ook was 

het totaal aantal waarnemingen daar met 

22.177 exemplaren vergelijkbaar met dat van 

ons (B. Vanholder, schriftelijke mededeling). 

Vanessa cardui (Linnaeus) 

Het distelvlinderseizoen van 1996, met een 

ongekend jaartotaal van bijna 64.000 getelde 

vlinders, staat in schril contrast met dat van 

1997 met slechts 328 waarnemingen. Veel 

medewerkers merkten op dat ze geen enkel 

exemplaar gezien hadden. Toch is dit geen 

dieptepunt en ook zeker geen ongewoon feno¬ 

meen. Regelmatig zijn er jaren waarin er nau¬ 

welijks distelvlinders worden gezien, waarna 

er weer een aantal goede jaren volgen. Het 

laatste slechte jaar was 1993 met 116 exem¬ 

plaren. 

De eerste twee exemplaren in 1997, ver¬ 

moedelijk overwinteraars, werden reeds vroeg 

waargenomen op 2 maart te Delfzijl (Vlin- 

derwerkgroep Stad en Ommelaand). Daarna 

volgden waarnemingen op 12, 26 en 30 maart 

(repectievelijk Milsbeek, Winterswijk en 

Middelaar (De Vlinderstichting). De volgende 

waarnemingen volgden pas op 27 april te 

Hulst (L. Noens) en op 30 april te Dordrecht 

(R. Vis). De distelvinder werd hierna welis¬ 

waar in elke decade waargenomen, maar in 

zeer kleine aantallen. Van een toename van 

enige betekenis was slechts sprake tijdens de 

hittegolf in de eerste decade van augustus, 

toen er een maximum van 84 exemplaren werd 

genoteerd. Hierna daalde het aantal weer snel. 

In het najaar werden slechts enkele exempla¬ 

ren geteld, de twee laatste op 28 oktober te 

Middelburg (R. Strucker en M. Luitwieler) en 

op 8 november te Egmond aan Zee (B. Stam). 

Behalve in de provincies Utrecht en Flevoland 

werd de distelvinder overal waargenomen. 

Zoals gebruikelijk waren de aantallen in de 

westelijke provincies het grootst: 90 exempla¬ 

ren in Zeeland, 47 in Noord-Holland en 45 in 

Zuid-Holland. In Friesland en Limburg wer¬ 

den iets kleinere aantallen gezien (respectieve¬ 

lijk 30 en 28 exemplaren) en in de overige pro¬ 

vincies was het totaal aantal nog veel geringer. 

Er werden geen rupsen of poppen gemeld. 

Bij onze zuiderburen werd een iets lager 

aantal waargenomen (318 exemplaren). De 

aantallen vertoonden praktisch hetzelfde ver¬ 

loop als in Nederland, eveneens met een be¬ 

scheiden hoogtepunt in de eerste decade van 

augustus (B. Vanholder, schriftelijke medede¬ 

ling). 

Nymphalis antiopa (Linnaeus) 

Waarschijnlijk is van migratie van de rouw¬ 

mantel op grote schaal geen sprake geweest, 

maar toch werd vooral in de noordelijke pro¬ 

vincies een aantal exemplaren gezien. Opmer¬ 

kelijk is dat dit ook erg vroege vlinders betrof, 

zoals in maart een exemplaar te Appingedam 

(Groningen) (Vlinderwerkgroep Stad & Om¬ 

melaand (VSO)), op 9 maart één te Midsland 

op Terschelling (P. Zumkehr) en op 24 maart 

één in de stad Groningen (VSO). Slechts één 

zuidelijk exemplaar werd op 2 mei te Meijel 

(Limburg) gezien (M. Sonnemans). Het laat¬ 

ste exemplaar werd op 22 augustus te Sappe- 

meer (Groningen) (VSO) genoteerd. Bij ons 

zijn in totaal dertien meldingen binnengeko¬ 

men. 

Argynnis paphia (Linnaeus) 

Een verdwaald exemplaar van de keizersman¬ 

tel werd op 21 juli in de duinen van Bergen 
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aan Zee (Noord-Holland) waargenomen door 

K. Kaag. Als er in ons land exemplaren wor¬ 

den gezien is dat meestal in Zuid-Limburg en 

niet in het noordwesten. 

Issoria lathonia (Linnaeus) 

Vier afgedwaalde exemplaren van de kleine 

parelmoervlinder werden achtereenvolgens 

gezien op 9 (2 exemplaren), 11 en 13 augustus 

te Nunspeet (L. Bonhof). 

Agrius convolvuli (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Dronrijp, Hemrik, Menaldum, Ter¬ 

schelling (Hoorn), Zwaagwesteinde; Gdl.: Apeldoorn, 

Twello; NH.: Castricum, Den Helder, Nieuwe Niedorp, 

Velsen, Warder; ZH.: Dordrecht, Nieuwe Tonge, Rozen¬ 

burg; Zl.: Hulst, Kortgene, St. Jansteen, Westdorpe, Wis¬ 

senkerke; NB.: Stiphout; Lbg.: Heugem, Meerssen, 

Meijel. 

Voor de windepijlstaart betekent een totaal 

van 43 vlinders in 1997 een zeer matig jaar. De 
meeste werden uit Limburg en Zeeland ge¬ 

meld, al telde Friesland evenveel vindplaatsen 

als Zeeland. Een exemplaar van de eerste ge¬ 

neratie werd waargenomen op 29 juni te 
Menaldum (Fries Natuurmuseum). De enige 

rupsenmelding die ons bereikte, betrof ver¬ 
moedelijk een nakomeling van de eerste gene¬ 

ratie: 8 augustus te St. Jansteen (Vlinderwerk- 

groep Oost-Zeeuws Vlaanderen). Een dag later 
werd de eerste vlinder van de tweede generatie 

gezien te Nieuwe Tonge (D. Doornheijn). 

Daarna volgden in elke decade tot en met half 
oktober meldingen met een kleine piek in de 

derde decade van augustus. De laatste twee 
vlinders werden gezien op 14 oktober te 

Warder (L. Chrispijn-Lempke) en op 19 okto¬ 

ber te Westdorpe (Vlinderwerkgroep Oost- 

Zeeuws Vlaanderen). 

Acherontia atropos (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Drachten, Jubbega, Marssum; Gdl.: 

Aalten; Zl.; Grijpskerke, Schoondijke, Westdorpe; Lbg.: 

Berg en Terblijt. 

Slechts zeven waarnemingen van de doods¬ 
hoofdvlinder werden in 1997 gemeld. Al vroeg 

voor deze soort werd op 31 mei te Marssum een 

exemplaar gevonden (Fries Natuurmuseum), 

maar ook twee andere exemplaren behoren on¬ 

getwijfeld tot de eerste generatie: 13 juni te 

Grijpskerke (Vlinderwerkgroep Midden- 
Zeeland) en 22 juni te Westdorpe (Vlin¬ 

derwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). De 
overige drie exemplaren van de tweede genera¬ 

tie werden respectievelijk gezien op 24 augus¬ 

tus te Drachten (H. Bijl), een exemplaar in au¬ 

gustus te Schoondijke (De Vlinderstichting) 

(exacte datum onbekend) en tenslotte op 15 
september te Berg en Terblijt (De Vlinder¬ 

stichting). Het exemplaar uit het Friese Jubbega 

werd in de herfst gezien, maar een exacte da¬ 

tum is helaas onbekend (via Vlinderwerkgroep 

Friesland). Interessant is de vondst van twee 
volgroeide rupsen op kardinaalsmuts 

(Euonymus europaeus L.) op 13 oktober te 

Aalten (via C. Viveen). Volgens Traub (1994) 

wordt deze voedselplant weliswaar opgegeven 
door Marktanner (1976), maar is deze waarne¬ 

ming zeer twijfelachtig en moet nog worden 

bewezen. Welnu, dat bewijs is hierbij geleverd. 

Macroglossum stellatorum (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Gr.: Stadskanaal; Fr.: Hemrik, Leeuwar¬ 

den, Terschelling (Formerum, Midsland); Ov.: Eesveen; 

Gdl.: Boven-Leeuwen, Hoog Soeren, Wageningen; NH.: 

Bakkum-Noord, Castricum, Egmond aan Zee, Kraansveld 

(gemeente Bloemendaal), Nederhorst den Berg, Over- 

veen, Petten, De Waal (Texel), Warmenhuizen; ZH.: Den 

Haag, Middelharnis, Ouddorp, Schiedam, Vlaardingen; 

ZL: Arnemuiden, Dijkzicht, Hoofdplaat, Hulst, IJzen- 

dijke, Kapelle, Kloosterzande, Koewacht, Lamswaarde, 

Oostburg, Oost-Souburg, Sint Jansteen, Sluis, Vogel¬ 

waarde, Vrouwenpolder, Wissenkerke. 

Het jaar 1997 is voor de kolibrievlinder niet zo 

gunstig geweest. Een jaartotaal van 57 vlin¬ 
ders is een vrij matig resultaat. Al vroeg werd 
de eerste vlinder gezien, op 30 maart te Sint 
Jansteen (Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws 
Vlaanderen). Vermoedelijk betrof dit een mi¬ 

grant, omdat ook op 8 april te Warmenhuizen 
(F. Smit) een exemplaar werd gezien en het 
weer vrij gunstig was voor migranten (zie bij¬ 

voorbeeld ook Vanessa atalanta). Vanaf begin 
mei werden wat regelmatiger exemplaren 
waargenomen, maar de aantallen bleven laag 
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en van een echte piek was geen sprake. De 

waarnemingen stopten eind oktober abrupt 

vanwege de invallende koude. De laatste 

exemplaren werden gezien op 16 en 18 okto¬ 

ber te Wissenkerke (Vlinderwerkgroep Mid- 

den-Zeeland) en eveneens op 18 oktober te 

Formerum (P. Zumkehr) en tenslotte op de 

19e weer te Wissenkerke. 

De meeste kolibrievlinders zijn langs de 

kust waargenomen, met name in Zeeland. 

Daphnis nerii (Linnaeus) 

Alsof de oleanderpijlstaart een regelmatige 

gast bij ons is, werd hij nu voor de vierde maal 

achtereen gemeld. Het Fries Natuurmuseum 

meldde ons dat op 31 augustus te Leeuwarden 

een exemplaar door de heer G.J. Visser was 

gevonden, dat hij gefotografeerd heeft ter de¬ 

terminatie. Het is de tweede maal dat deze 

soort in Friesland is gezien. 

Orthonama obstipata (Fabricius) 

Van de vrij zeldzame spanner Orthonama ob¬ 

stipata werden vijf vlinders gemeld. Het eer¬ 

ste exemplaar verscheen op 4 juli te Drempt 

(Gelderland) (Ch. Naves) en pas bijna twee 

maanden later, op 31 augustus, werd een twee¬ 

de exemplaar gevangen in de vlinderval van J. 

van Vuure te Kortgene. Overigens werden ook 

de twee volgende exemplaren aldaar gevan¬ 

gen, op 30 september en 4 oktober. Het laatste 

exemplaar liet zich nog laat in het seizoen op 

20 oktober te Eindhoven zien (F. Groenen). 

Autographa gamma (Linnaeus) 

Het jaartotaal van 11.115 getelde gamma-ui- 

len is ver beneden gemiddeld en staat boven¬ 

dien in schril contrast met het uitzonderlijke 

aantal uit 1996 van 2,8 miljoen. Er werden 

geen overwinteraars gemeld en het seizoen be¬ 
gon voor de gamma-uif dan ook betrekkelijk 

laat. Pas op 17 april werden te Hilversum 

(Noord-Holland) (De Vlinderstichting) de eer¬ 
ste twee exemplaren genoteerd, het derde op 

23 april te Oosthuizen (Noord-Holland) (W. 

van Rooijen). De eerste generatie was schaars 

en kende in de tweede en derde decade van 

mei een zeer bescheiden hoogtepunt. Pas van¬ 

af juli begonnen de aantallen in betekenis toe 

te nemen, maar pas in de tweede decade van 

augustus kwam het decadetotaal boven de dui¬ 

zend vlinders. Op 25 en 26 augustus werden 

de hoogste dagtotalen gemeld (respectievelijk 

856 en 839 exemplaren). Vanaf half septem¬ 

ber namen de aantallen sterk af en in oktober 

werden nog slechts enkele exemplaren gezien. 

De laatste twee, overigens zeer late, waarne¬ 

mingen werden gedaan op 24 november te 

Warmenhuizen (Noord-Holland) (F. Smit) en 

10 december te Hulst (Zeeland) (L. Noens). 

Opvallend is de ongelijke verdeling van de 

aantallen over het land. In Zeeland werden, 

zoals gebruikelijk, de meeste waarnemingen 

gedaan (3704), de helft van dit aantal in 

Friesland (1762), een nog kleiner aantal in 

Gelderland (1329) en daarna volgen pas 

Noord-Holland (1123) en Zuid-Holland 

(1116). Wat de oorzaak is van deze ongebrui¬ 

kelijk verdeling van de aantallen is niet duide¬ 

lijk. In de andere provincies werden veel klei¬ 

nere aantallen gezien en uit Flevoland bereikte 

ons geen enkele melding. Ook werden er dit¬ 

maal geen rupsen of poppen gemeld. 

Trichoplusia ni (Hübner) (fig. 2) 

Eén van de grote verrassingen van 1997 is de 

waarneming van een exemplaar van Tricho¬ 

plusia ni, waarvan slechts vier eerdere vang¬ 

sten uit ons land bekend zijn: 1958 (1 exem¬ 

plaar), 1968 (1) en 1982 (2). De waarneming 

werd gedaan op 31 mei te Harderwijk (D. van 

Katwijk). De vlinder lijkt zó sterk op de gam- 

ma-uil, dat ze mogelijk over het hoofd wordt 

gezien bij de tellingen van gamma-uilen. 

Chrysodeixis chalcites (Esper) 

Vindplaatsen: Gdl.: Apeldoorn; NH.: Muiderberg, 

Weesp; ZH.: Berkel en Rodenrijs, Honselersdijk, Naald¬ 

wijk; Zl.: Groot Abeele, Kortgene; Lbg.: Heythuizen, 

Meijel, Steijl. 

Evenals in 1996 werden ook nu maar weinig 

vlinders van Chrysodeixis chalcites waarge- 
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Fig. 2. Trichoplusia ni (Hübner) 

nomen: in totaal slechts 35 exemplaren. Voor 
zover bekend zijn de aan ons gemelde exem¬ 

plaren alle in het vrije veld gevangen en niet in 

kassencomplexen. Wél zijn ook nu weer de 

meeste waarnemingen afkomstig uit het West¬ 
land, waar veel kassen aanwezig zijn. De vlin¬ 

ders werden in een vrijwel aaneengesloten pe¬ 

riode waargenomen, het eerste exemplaar op 5 

augustus te Berkel en Rodenrijs (C. de Veld), 

het laatste op 19 oktober te Naaldwijk (J. 

Scheffers). 
Vermeldenswaard is nog de vondst van een 

rups op een bananenplant, afkomstig uit een 

supermarkt in Drachten (mw. A. Hoornveld- 

Jouksma). Het nog zeer kleine rupsje werd 
aanvankelijk aangezien voor dat van een gam- 

ma-uil. Op 2 januari kwam de uitgekweekte 

vlinder van C. chalcites tevoorschijn. Voor 
vlinders is een bananenplant een ongebruike¬ 

lijke voedselplant, maar volgens Steiner 

(1997) is de zeer polyfage rups hier wel vaker 
op gevonden. Uiteraard betrof het een geïm¬ 
porteerd exemplaar. 

Acontia lucida (Hufnagel) (fig. 3) 

Acontia lucida is een zeer zeldzame trekvlin- 
der, die slechts tweemaal eerder in ons land 
werd gezien: in 1947 en in 1963. Ditmaal 

werd één exemplaar waargenomen op 27 juni 

te Rockanje (Zuid-Holland) (P. Rooij). De 
soort hoort thuis in het subtropische deel van 
Europa en is bijvoorbeeld ook in Duitsland 
een grote zeldzaamheid (Schanowski et al, 

1997). Bij onze zuiderburen is Acontia lucida 

Fig. 3. Acontia lucida (Hufnagel) 

nog nooit waargenomen (Vanholder et al, 
1995; De Prins, 1998). 

Spodoptera exigua (Hübner) 

In 1997 werden twee exemplaren van Spodo¬ 

ptera exigua waargenomen, wat een normaal 

aantal is voor deze soort. Beide werden in het 
Westland in de nabijheid van kassencom¬ 

plexen gevonden te Honselersdijk (Zuid-Hol¬ 

land), achtereenvolgens op 14 oktober en 1 
november (J. Scheffers). 

Lithophane leautieri (Boisduval) 

Lithophane leautieri blijkt zich in Nederland 

steeds beter thuis te voelen. Na het record van 
acht exemplaren in 1996 zijn er in 1997 maar 

liefst 43 vlinders geteld, op drie na alle in de 

provincie Zeeland. Er is een sterk vermoeden 
dat de vlinder zich aldaar gevestigd heeft en 

het wachten is op de eerste rupsenvondsten. 
Op 26 september werden de eerste drie exem¬ 
plaren gevangen in de lichtval te Kortgene 

(Zeeland) (J. van Vuure). Daarna volgden ve¬ 
le waarnemingen, vooral in de eerste decade 
van oktober. In Zeeland werd de vlinder ge¬ 

meld uit Kortgene (J. van Vuure) en Oost- 
Souburg (A. Baaijens en Vlinderwerkgroep 
Midden-Zeeland) en in Zuid-Holland uit 

Stekelhoek (bij Rockanje) en Bridle (P. 
Rooij). Het laatste exemplaar in de korte, maar 
aaneengesloten vliegperiode, verscheen op 17 

oktober, wederom te Kortgene. Zolang er nog 
geen rupsen vondsten bekend zijn, wordt de 

soort nog als uitheems beschouwd en zijn de 
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vlinders vermoedelijk uit het zuiden van 

Groot-Brittannië afkomstig (De Vos, 1992; 

De Vos & Rutten, 1996b). 

Mythimna unipuncta (Haworth) 

Na de afwezigheid van Mythimna unipuncta 

in 1996 werden er in 1997 twee exemplaren 

genoteerd. Het eerste werd op 14 oktober te 

Tilburg (Noord-Brabant) gevangen (F. Post), 

het tweede veel later en noordelijker op 23 no¬ 

vember te Castricum (Noord-Holland) (H. 

Klein Schiphorst). Het is een onregelmatig 

voorkomende trekvlinder, waarvan in ons land 

meestal niet meer dan één of twee exemplaren 

in een jaar worden waargenomen en in som¬ 

mige jaren ontbreekt zij geheel. 

Peridroma saucia (Hübner) 

Van de in ons land zeldzame eerste generatie 

van Peridroma saucia verscheen op 4 juni één 

exemplaar te Wageningen (Gelderland) (M. 

Franssen). Exemplaren van de tweede genera¬ 

tie werden vanaf 22 augustus waargenomen: 

één exemplaar te Drachten (H. en D. Meijer) 

en één te Meijel (Limburg) (M. Sonnemans). 

De laatste twee vlinders werden gevangen op 

25 augustus te Kortgene (Zeeland) (J. van 

Vuure) en op 15 september te Goirle (Noord- 

Brabant) (H. Spijkers). De slechts vijf vlinders 

van dit jaar staan in schril contrast met de 77 

die in 1996 zijn gezien. Wel kan, ondanks de 

schaarse gegevens, opgemerkt worden dat de 

vlinder blijkbaar over heel Nederland ver¬ 

spreid aanwezig moet zijn geweest. 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) 

Vindplaatsen: Gr.: Groningen; Fr.: Drachten, Ny Beets; 

Gdl.: Apeldoorn, Drempt; NH.: Bakkum-Noord, Oosthui- 

zen. Petten, Purmerbos; ZH.: Brielle, Hoogvliet, Stekel- 

hoek (bij Rockanje); Zl.: Kortgene, Oost-Souburg; NB.: 

Goirle; Lbg.: Terziet. 

Voor Agrotis ipsilon was 1997 één van de 

slechtere jaren. Slechts 48 exemplaren werden 

geteld. Het seizoen begon hoopvol met een 
vroege waarneming op 24 april te Oosthuizen 

(W. van Rooijen), maar de aantallen bleven 

uiterst laag. De enige uitschieter was op 30 en 

31 augustus in Drachten, waar op beide dagen 

vijf exemplaren werden genoteerd (H. en D. 

Meijer). De laatste twee exemplaren werden te 

Terziet waargenomen op 15 en 21 november 

(H. Spijkers). In België werden zelfs nog min¬ 

der exemplaren (22) waargenomen (Vanhol- 

der, 1998). 

Dankwoord 

Wij danken drs T. Hakbijl (Identification and Advisory 

Services in Entomology (IASE), Amsterdam) voor de 

verzorging van figuur 1A-B. De heren B. Vanholder 

(Belgisch Trekvlinderonderzoek, Haaltert, België) en dr 

N. Ryrholm (Uppsala University, Uppsala, Zweden) dan¬ 
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Mierenleeuwlarven (Neuroptera: Myrmeleontidae) in 

de kalkarme en kalkrijke Noord-Hollandse duinen 

Peter Boer 

BOER, P., 1999. ANTLION LARVAE (NEUROPTERA: MYRMELEONTIDAE) IN THE NON-CALCAREOUS 

AND CALCAREOUS DUNES OF NOORD-HOLLAND. - ENT. BER., AMST. 59 (4): 45-52. 

Abstract: The antlions Euroleon nostras and Myrmeleon formicarius occur in the non-calcareous dunes of Noord- 

Holland. In almost one-third of the locations where M. formicarius-larvae occurred, E. nostras was also found. In those 

cases M. formicarius-funnels were always situated at the edge of a E. nostras-concentration. The vegetation in which 

both species occur, is nearly the same, i.e. mostly in a mosaic of heather and sandy dry dune-vegetations. Euroleon nos¬ 

tras was mostly observed on dune-slopes, while M. formicarius was encountered especially in open, level dune-slacks, 

without the occurrence of roofs of sand and/or vegetation. The population-density of antlion-larvae in the not-wooded 

parts has been estimated at 6900 individuals/km2 for E. nostras and 800 for M. formicarius. Both antlions occur in places 

where rabbit-activities and/or erosion has caused barren places. In the calcareous dunes, where vegetation recovers 

sooner after damage than in the non-calcareous dunes, E. nostras occurs in lower densities, while M. formicarius is to¬ 

tally absent. Both antlion-larvae are also absent in places where the dunes are grazed by cows. 

Gemene bos 12, 1861 HG Bergen NH. 

Inleiding 

In Nederland komen twee soorten mierenleeu¬ 

wen voor: Euroleon nostras (Fourcroy) en 

Myrmeleon formicarius Linnaeus. Om een in- 
druk te krijgen van de verspreiding over Neder¬ 

land heeft W. Hogenes de in de collectie van 
het Zoölogisch Museum te Amsterdam aanwe¬ 

zige mierenleeuw-imago’s (tot en met 1996) in 

kaart gebracht. Zijn door Struyk (1996) gepu¬ 

bliceerde verspreidingskaart van E. nostras heb 

ik uitgebreid met gegevens van Bouman & Van 
der Linden ( 1996) en Struyk ( 1996) (fig. 1 ). Het 
voorkomen van M. formicarius is beperkter 

(fig. 2). Vermeldingen van M. formicarius in 

Zuid-Holland (Aspock et al., 1980; Adriani et 
al., 1980) berusten vrijwel zeker op een ver¬ 

keerde determinatie: J. van Tol (persoonlijke 

mededeling) trof ook in de collecties van 
Naturalis in Leiden geen M. formicarius aan af¬ 

komstig uit het Nederlandse kustgebied. 
Tijdens een onderzoek naar de relatie tus¬ 

sen mieren en mierenleeuwlarven vond ik op 7 
juli 1997 M. formicarius in de Noordhol- 
landse duinen. Daarna heb ik in 1997 pogin¬ 

gen gedaan om beide soorten vast te stellen in 
de verschillende kilometerhokken in het duin¬ 

gebied tussen Castricum en Camperduin. 

Aspock et al. (1980) geven voor beide soor¬ 

ten dezelfde ecotoop op. Het viel mij echter op 

dat ze elk hun eigen ecotoop hebben. Ik heb 
twee kilometerhokken intensief afgezocht 

naar de karakteristieke door de larven gegra¬ 

ven trechtervormige zandkuiltjes. 
Het determineren van mierenleeuwlarven 

gebeurde met Friheden (1973) en Gepp & 
Hölzel (1989). Op de bovenzijde van de kop 
van E. nostras zijn gewoonlijk afzonderlijke 

vlekken zichtbaar (fig. 3). Bij M. formicarius 
vloeien deze vlekken in elkaar over (fig. 4). 

Het meest betrouwbare kenmerk is de al of 
niet aanwezigheid van vlekken op de derde 
poot. Myrmeleon formicarius heeft vlekken 

(fig. 5), bij E. nostras ontbreken ze. 

Verspreiding in het duingebied 

In de meeste kilometerhokken tussen Castri¬ 
cum en Camperduin zijn steekproeven geno¬ 
men in ecotopen waar M. formicarius en/of E. 

nostras verwacht konden worden. Uit dit on¬ 
derzoek blijkt dat E. nostras in het gehele 
duingebied voorkomt (fig. 6) en dat M. formi¬ 

carius beperkt blijft tot het kalkarme duinge¬ 
bied benoorden Bergen aan Zee (fig. 7). 
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Fig. 1-2. Verspreiding van Euroleon nostras en Myrmeleon formicarius aan de hand van gegevens tot en met 1996 (zie 

tekst). 1, Euroleon nostras; 2, Myrmeleon formicarius. 

Gemengd voorkomen 

Aspock et al. (1980) vermelden dat de larven 

van E. nostras en M. formicarius naast elkaar 

kunnen voorkomen. In twee kilometerhokken 

heb ik intensief naar beide soorten gezocht. 

Kilometerhok 105-522 (Amersfoort-coördina- 

ten) is gelegen in de boswachterij Schoorl 

(Staatsbosbeheer). Het geïnventariseerde deel 

van kilometerhok 106-521 (0,6 km2) ligt in het 

Noord-Hollands Duinreservaat (Provinciaal 

Waterleidingbedrijf Noord-Holland). In deze 

hokken bleek dat larven van M. formicarius in 

31 % van de waarnemingen (n = 36) gemengd 

voorkwamen met die van E. nostras. 

Een verzameling trechtertjes noem ik een 

concentratie. Indien de afstand tussen de ene 

en de andere verzameling trechtertjes tenmin¬ 

ste 1 meter is, spreek ik van twee concentra¬ 

ties. Er zijn nooit meer dan tien M. formicari- 

ws-trechters bij elkaar gevonden en meestal 

bestaat een concentratie uit slechts één trech¬ 

ter (fig. 8). Het gemiddelde aantal trechtertjes 

van een M. formicarius-concentraÜQ was 1,8 

(n = 44), die van E. nostras 25,8 (n = 226). De 

laatste waarde komt heel dicht bij die van 

Bouman & Van der Linden (1996) gevonden 

in het Gooi. Zij vonden een gemiddelde van 

23,2 (145 concentraties). 

Binnen een gemengde concentratie was de 

afstand tussen trechters van M. formicarius en 

naburige trechters van E. nostras in het alge¬ 

meen niet groter dan de afstand tussen de 

trechters van E. nostras onderling. Myrmeleon 

formicarius-larven zijn echter nooit omringd 

door E. nostras-larven. Steeds bevonden de 

M. formicarius-larven zich aan de rand van 

een E. nostras-concentmtie. Vaak waren dat 

ook de minst door vegetatie of zandwalletjes 

overdakte plekjes. Overduidelijk was dit te 

zien bij vier trechters die zich in de opening 

van een konijnenhol bevonden. Alle vier de 

trechters bevonden zich op gelijke afstand van 

elkaar tegen de wand van de pijp van het ko¬ 

nijnenhol. Twee M. formicarius-trechters be¬ 

vonden zich voor de ingang en waren daar¬ 

door niet bedakt. De E. nostras-trechters 

bevonden zich in de pijp. 

Een ander geval betrof twee trechters op 

een onbegroeid plekje van ongeveer 20 cm in 

doorsnede in een overigens gesloten mosvege¬ 

tatie. In de 100 % bedakte trechter bevond 

zich een E. nostras-larve en in de volkomen 

onbedakte trechter een M. formicarius-larve. 
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Fig. 3-4. Bovenzijde kop 

van larven van mierenleeu¬ 

wen. 3, Euroleon nostras\ 

4, Myrmeleon formicarius 

(schaallijn 1 mm). 

Ecotoop 

Van elke concentratie mierenleeuwlarven heb 

ik het bedakkingspercentage bepaald. Dat wil 
zeggen de mate waarin tenminste tweederde 

van de totale concentratie loodrecht omhoog, 
bedakt (“overkapt”) werd door overhangende 

zandwalletjes of vegetatie. 

Het overgrote deel van de E. nostras-trech¬ 

ters was bedakt, bij M. formicarius was dit 
zelden het geval (fig. 9). 

De M. formicarius-concentraties werden in 
83 % (n = 36) van de gevallen in vlak terrein 

gevonden, tegen 21 % (n = 76) van de E. nos- 

tras-concentraties. De overige werden aange¬ 
troffen tegen duinhellingen. 

Bedakking door zandwalletjes is alleen mo¬ 

gelijk op duinhellingen. Ook bedakking door 
vegetatie wordt niet gemakkelijk gerealiseerd 

in vlak terrein. Toch waren de onbedakte 

trechters op hellingen meestal die van M. for¬ 

micarius, evenals de onbedakte trechters in 
vlak terrein. 

Daar duinhellingen begroeid zijn met een 
andere vegetatie dan duinvlakten, ligt het voor 

de hand te veronderstellen dat beide soorten in 
verschillende vegetaties voorkomen. Indien 

echter de waarnemingen gerangschikt worden 
naar de vegetatiestructuur waarin zij voorko¬ 
men, dan blijkt dit geenszins het geval (tabel 
1 ). Kennelijk preferen beide soorten een ver¬ 
gelijkbare vegetatiestructuur. Beide soorten 

ontbreken in de zeereep en in vergraste vege¬ 

taties en komen ook in bossen betrekkelijk 

weinig voor. Ze hebben een sterke voorkeur 

voor een vegetatie waarin heidevegetaties en 

zandige droge duinvegetaties (Galio-Koele- 
rion) mozaiekpatronen vormen. Ik ga er van 

uit dat een heidevegetatie meer stabiliteit aan 
de bodem geeft, waardoor overstuiven van 

trechters wordt beperkt en de overlevingskan¬ 
sen in dit type vegetatie dus het grootst zijn. 

Fig. 5. Myrmeleon formicarius-larve, derde poot 

(schaallijn 1 mm). 
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Fig. 6-7. Verspreiding van 

mierenleeuwlarven in de 

Noord-Hollandse duinen 

tussen Castricum en Cam¬ 

perduin in 1997. Noordelijk 

van de bovenste stippellijn: 

kalkarme duinen; zuidelijk 

van de onderste stippellijn: 

kalkrijke duinen. 6, Euro- 

leon nostras', 7, Mynneleon 

formicarius. 

Als we de verspreiding van mierenleeuw- 

larvenpopulaties bekijken in het duinland¬ 

schap dan valt op dat in een gebied met een re¬ 

latief groot aandeel bos (kilometerhok 

106-521: fig. 10 en 11, en het zuidelijkste en 

oostelijkste deel van kilometerhok 105-522: 

fig. 12 en 13), beide soorten een vergelijkbaar 

verspreidingspatroon vertonen. In een meer 

open gebied (overig deel kilometerhok 105- 

522) ontbreekt M. formicarius geheel. Het 

overgrote deel van de E. nostras-larven be¬ 

vindt zich hier op de drie van westzuidwest 

naar oostnoordoost gelegen duinhellingen. 

Myrmeleon formicarius-trechters die zich op 

onbeschutte plaatsen bevinden en geheel on- 

bedakt zijn door vegetatie, bevinden zich veel¬ 

al op een plaats waar een vegetatie (vaak mos) 

of een strooisellaag voorkomt die de trechters 

enerzijds behoeden tegen overstuiven en an¬ 

derzijds stevigheid verlenen tegen instorting 

en voorkomen dat het omringende zand kan 

“wandelen”. 

De ecotopen waarin mierenleeuwen voor¬ 

komen zijn dynamisch. Het zijn plaatsen waar 
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Fig. 8. Aantal trechters per 

concentratie van mieren¬ 

leeuwlarven in de duinen 

tussen Castricum en Cam¬ 

perduin. □ Euroleon nostras 

(n = 226); ■ Mynneleon for¬ 

mica rins (n = 44). aantal trechters / concentratie 
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Fig. 9. Mate van bedakking 

van tenminste 2/3 van de 

trechters van mierenleeuw- 

larven-concentraties in de 

duinen van Bergen en 

Schoorl. □ Euroleon nostras 

(n = 62); ■ Myrmeleon for- 

micarius (n = 33). 
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de plantengroei, ten gevolge van erosie, ver¬ 

dwijnt en weer verschijnt. Euroleon nostras- 

ecotopen ontstaan in dit gebied meestal op 

duinhellingen. Als ergens een kale plek ont¬ 

staat onder de vegetatie, wordt het zand weg¬ 

gestoven, waardoor er afdakjes ontstaan van 
zand. Zo’n dak dankt zijn stevigheid aan de 

wortels van kruidachtige gewassen (voorna¬ 

melijk helm en zandzegge), heideplanten 

(voornamelijk struikheide) al of niet in combi¬ 

natie met rhizomen van mossen en korstmos¬ 
sen. Op den duur stort dit dak weer in en wordt 

een nieuwe kale zandwand zichtbaar waar de 
wind vrij spel op heeft. 

Mierenleeuwen in de kalkarme duinen 

In de twee kilometerhokken (1,6 km2) telde ik 

4397 trechters van E. nostras en 73 van M. 

formicarius. Een belangrijk deel van de popu¬ 
laties mierenleeuwen blijft onzichtbaar; ima¬ 

go’s zijn nachtactief, lang niet alle larven heb¬ 
ben een trechter, in gesloten helmvegetaties 

zijn E. nostras-trechters moeilijk te vinden, 

evenals M. formicarius-trechters in het open 
veld. In de kalkarme duinen benoorden Bergen 

aan Zee (23,3 km2) schat ik de E. nostras-pop¬ 

ulatie op 60.000 - 80.000 en die van M. formi¬ 

carius op 2000 - 2500 exemplaren. Dat komt 
neer op 6900 E. nostras!km2 voor de niet- 

beboste duinen en 800 M. formicarius!km;. 

Mierenleeuwen in de kalkrijke duinen 

De populatiedichtheid van E. nostras is in de 
kalkrijke duinen duidelijk lager dan in de 

kalkarme duinen. Ook het aantal larven per 

concentratie is lager (fig. 14). De lagere dicht¬ 
heden in de kalkrijke duinen op de hellingen 

hebben mijns insziens de grotere konijnen¬ 
dichtheid als belangrijkste oorzaak. Dat klinkt 
als een tegenspraak, daar konijnen de vegeta¬ 

tie zodanig beschadigen dat er kale plekken 
ontstaan. Als op deze plekken wind en regen 

hun werk doen, ontstaan hier geschikte vesti¬ 
gingsplaatsen voor mierenleeuwlarven. Maar 

Tabel 1. Rangschikking van de waarnemingen in de kalkarme duinen van Euroleon nostras (n = 213) en Myrmeleon for¬ 

micarius (n = 45) naar vegetatiestructuur in procenten. 

Vegetatiestructuur Euroleon nostras Myrmeleon formicarius 

zandige, droge duinvegetatie 26 31 

mozaïek van heide en zandige vegetaties 60 44 

heidevegetaties 9 18 

naald- en loofbossen 5 7 
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onbegroeid 

heide + zandige 
vegetatie 

zandige 
vegetatie 

heiden 

naaldbossen 

duinhellingen 

Fig. 10-13. Verspreiding van Euroleon nostras (fig. 10, 12) en Myrmeleon formicarius (fig. 11, 13) in kilometerhokken 

106-521 (fig. 10-11) en 105-522 (fig. 12-13). Vegetatiegegevens zijn ontleend aan Kruijsen et al. (1992) en Bakker et al. 

(1995). 

indien de dichtheid van de konijnen te groot 

wordt, dan worden de eventueel aanwezige 

trechters geregeld verstoord. Het valt dan ook 

op dat mierenleeuwlarven vrijwel uitsluitend 

worden aangetroffen op plekjes welke door 

konijnen worden gemeden, met name steile 

duinhellingen, langs uitgeholde ruiterpaden en 

soms in duindoornstruweel. 

Ondanks intensief zoeken naar M. formica¬ 

rius in de kalkrijke duinen van Bakkum en 

Egmond is het niet gelukt de soort daar vast te 

stellen. Aangezien beide soorten dezelfde 

prooien buitmaken, dat wil zeggen alle kleine 

insecten die niet in staat zijn om uit de zand- 

trechter omhoog te klimmen (vooral kevers, 

spinnen en mieren) moeten er andere oorzaken 

zijn voor de beperktere verspreiding van M. 

formicarius. Deze oorzaken zijn waarschijn¬ 

lijk: 1 ) het ontbreken van de voor M. formica¬ 

rius geschikte ecotopen: heidevegetaties en 

zandige droge duinvegetaties; 2) het sneller 

dan in de kalkarme duinen begroeid raken van 

onbegroeide stukjes zand. 

Door beschadiging van de vegetatie ontstane, 

onbegroeide plekken, groeien betrekkelijk 

snel dicht. Vooral planten met wortelstokken 

en bovengrondse uitlopers overwoekeren 

meestal binnen een jaar de beschadigde plek¬ 

ken (ten gevolge van bijvoorbeeld betreding 

en graafactiviteiten van zoogdieren), waar¬ 

door een eventueel gevestigde mierenleeuw- 

larve, met zijn cyclus van twee jaar, geen 
overlevingskansen heeft. 

Invloed van menselijke activiteiten op 

mierenleeuwpopulaties 

Geschikte ecotopen die dicht bij een wandel- 

of fietspad zijn gelegen worden dikwijls als 

picknickplek gebruikt. Als het strandweer wat 

tegenvalt kan op deze plaatsen gerecreëerd 

worden met schep, emmertje en zandvorm- 
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Fig. 14. Vergelijking tussen 90 

het aantal trechtertjes per 

concentratie van Euroleon 

nostras-larven in de kalk- 70 

arme en kalkrijke duinen. 
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pjes. Mierenleeuwlarven ontbreken dan als 
gevolg van deze verstoring. De trechters van 

M. fomnicarius die in zand-mos-korstmosve- 
getaties voorkomen worden vooral bedreigd 

door betreding. Hoewel deze plaatsen voor het 
publiek verboden zijn, is aan de voetsporen te 

zien dat er af en toe mensen lopen en de scha¬ 

de van die enkele wandelaar is waarneembaar. 

Ook cross-fietsers, met name in Schoorl, wij¬ 

ken regelmatig van hun parcours af en scheu¬ 

ren dan meer dan eens door het kwetsbare 
leefgebied van M. formicarius. 

In het Noord-Hollands Duinreservaat (Bak- 
kum) vertrappen runderen de vegetatie op en 

rond duinhellingen, waardoor mierenleeuwen 

vrijwel geen kans krijgen om zich in dit dyna¬ 

mische zand twee jaar lang van ei tot imago te 
ontwikkelen. Ook Struyk (1996) meldt dat 
mierenleeuwen ontbreken in de duinen van 

Walcheren op plaatsen waar de duinen be¬ 

graasd worden door runderen. 

Conclusies 

Aspock et al. (1980) schrijven van E. nostras 

dat “Larventrichter in ähnlichen Lebensrau¬ 
men wie M. formicarius” voorkomen. In de 

Noord-Hollandse duinen blijkt dit maar 
ten dele waar: beide soorten komen voor in ve¬ 
getaties met kale zandplekken. In de Noord- 

Hollandse duinen komt M. formicarius vooral 
voor op vlak terrein en zijn de trechters me¬ 
rendeels onbedakt, terwijl E. nostras een voor¬ 

o 
o 

in 

aantal trechters / concentratie 

keur heeft voor duinhellingen en het meren¬ 
deel van de trechters bedakt is. 

In 1997 werd de E. nosfras-populatie in deze 

kalkarme duinen (23,3 km2) op 60.000 - 
80.000 exemplaren geschat en die van M. for¬ 

micarius op 2000 - 2500. 
Ogenschijnlijk bevinden zich in de kalkrij¬ 

ke duinen vele geschikte E. nostras-ecotopen: 
vegetaties met een flink aandeel kaal zand. Op 

deze plekken zijn de graafactiviteiten van ko¬ 

nijnen zo hoog, dat vestiging slechts beperkt 
blijft tot plaatsen die door konijnen worden 
gemeden: een kaal plekje onder een enkele 

duindoorn, hier en daar tegen een steil stukje 
duinhelling en langs ruiterpaden. Begrazing 

en dus ook betreding door runderen gaat de 
ontwikkeling van een mierenleeuwpopulatie 

tegen. 
Het ontbreken van M. formicarius op kalk¬ 

rijke duinvlakten kan hoogstwaarschijnlijk 
worden toegeschreven aan de relatief hoge 

snelheid waarmee planten de tot op het zand 
beschadigde vegetatie opnieuw koloniseren, 
waardoor de larven geen kans krijgen hun ge- 

neratiecyclus te voltooien. 
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Uber die Puppen der mittel- und westeuropäischen 

Choreutidae (Lepidoptera: Choreutoidea) 

J. PatoCka 

PATOCKA, J., 1999. ON THE PUPAE OF THE CENTRAL AND WESTERN EUROPEAN CHOREUTIDAE (LE¬ 

PIDOPTERA: CHOREUTOIDEA). - ENT. BER., AMST. 59 (4): 53-58. 

Abstract: Six species from five genera of Central and Western European Choreutidae (Lepidoptera: Choreutoidea) are 

described and figured. An identification key to subfamilies, genera and species is presented. Some biological data are ad¬ 

ded. 

Institut für Waldökologie der SAW, SK 960 53 Zvolen, Slowakei. 

Die Puppen der mittel- und westeuropäischen 

Arten der Familie Choreutidae sind bisher we¬ 

nig bekannt. In der vorliegenden Arbeit folgen 
das System und die Nomenklatur Karsholt & 

Razowski (1996) und Leraut (1997), die pup¬ 
penmorphologische Terminologie Mosher 

(1916). Eine Bestimmungstabelle der Überfa¬ 

milien und Familien der mitteleuropäischen 

Schmetterlinge bringt Patocka (im Druck). 
Das untersuchte Material stammt von der 

Sammlung des Verfassers. 

Familie Choreutidae 

Kleine (Puppenlänge 4-7 mm), halbfreie 
Puppen (pupae semiliberae), Körperform mit¬ 

telschlank, spindelförmig, frontal stärker als 

kaudal abgerundet (Abb. 1, 10, 23, 32). Fär¬ 
bung ocker- bis schwarzbraun, Exuvie heller, 

mittelfein skulptiert, mäßig glänzend. Borsten 
ziemlich lang (Abb. 1, 7) bis ganz kurz (Abb. 

33, 36). Frons und Postclypeus ohne (Abb. 10, 

23, 32), bei der Unterfamilie Millieriinae mit je 
einem Fortsatz (Abb. 1, 2). Vertex kurz (Abb. 

4 ). Je 1 Paar Borsten manchmal am Frons 
(Abb. 1, 2), bzw. Clypeus (Abb. 10), je 1-2 

Paar am Postclypeus (Abb. 2, 12, 24). Labrum 
meist dreieckig und mehr oder weniger spitz 
(Abb. 12, 24, 33), bei Millieriinae breit und 

kaudal ausgeschnitten (Abb. 1,2). Mandibulae 
meist groß, spitz, ihre Spitzen relativ nahe bei¬ 
einander (Abb. 12, 33), bei Millieriinae eher 

klein und unauffällig voneinander mehr ent¬ 

fernt (Abb. 2). Labium mit Palpi labiales im¬ 

mer vorhanden und deutlich. Lappen der 

Maxillae bilden eine deutliche Proboscis, wel¬ 

che meist so lang wie die Vorderflügel (Abb. 
10, 23, 32), bei Millieriinae jedoch viel kürzer 

sind (Abb. 1). Palpi maxillares immer vorhan¬ 
den, relativ klein, von den Maxillae isoliert, an 

die Mittelbeine angrenzend (Abb. 3, 11, 34). 

Vorderschenkel immer deutlich. Vorderbeine 
kürzer, Antennae länger als die Mittelbeine, 

deutlich kürzer als die Vorderflügel (Abb. 1, 
10, 32) und meist auch als die Proboscis (Abb. 

10, 23, 32). Vorderflügel mittelbreit, ziemlich 

spitz, voneinander isoliert (Abb. 23, 32), bei 
Millieriinae aneinander angrenzend (Abb. 1). 

Hinterflügel auch ventral als deutlicher Saum 
der Vorderflügel unterscheidbar (Abb. 1, 32). 

Enden der Hinterbeine sichtbar (Abb. 1, 32) 
oder verdeckt (Abb. 10, 23). Pronotum relativ 
kurz (Abb. 4). Metanotum frontal tief ausge¬ 

schnitten (Abb. 5, 35). Thorakale Spiracula 

unauffällig, spaltförmig, abdominale breit el¬ 
liptisch (Abb. 5, 27). Abdomen dorsal im 

Basalteil des 1.-2. bis 7.-8. Segmentes mit je 
einer queren Dornenreihe; ihre Dornen ziem¬ 

lich groß (Abb. 5, 6, 30, 31) bis recht klein 
(Abb. 16, 37), manchmal mit je einer queren 
Grübchenreihe gefolgt (Abb. 14, 17, 26). Bei 
Millieriinae findet man an mittleren Abdomi¬ 
nalsegmenten außer der Basal- auch eine 
Kaudalquerreihe von Dornen (Abb. 6). Nahe 

dem Ende des 10. Segmentes liegen dorsal 
zwei quer gestellte Spitzen (Abb. 20, 37) oder 
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Abb. 1-16. 1-9, Millieria dolosalis', 10-15, Anthophila fabriciana; 16, Prochoreutis sehestediana', 1, 10, Puppe ventral; 

2, 12, Labrum und Umgebung; 3, 11, Palpi maxillares und Umgebung; 4, Vertex, Pronotum, linke Hälfte; 5, 13, 

Metanotum, Abdomenbasis, linke Hälfte; 6, 14, 5. Abdominalsegment dorsal, linke Hälfte; 7, 15, Abdomenende ventral; 

8, lateral, 9. dorsal; 16, Dörnchen und Grübchen am 5. Abdominalsegment, ein Detail. Abkürzungen: A = Antenna, An 

= Analnaht, As = abdominales Spiraculum, CI = Clypeus, Cif = Clypealfotsatz, Dr = Dornenreihe, Ff = Frontalfortsatz, 

G = Gena, Gn = Genitalnaht; Hb = Hinterbein, Hfl = Hinterflügel, Lb = Labium, Lbr = Labrum, Mb = Mittelbein, Msn 

= Mesonotum, Mtn = Metanotum, Mx = Maxilla; O = Oculus, Pel = Postclypeus; Plb = Palpus labialis, Pmx = Palpus 

maxillaris, Pn = Pronotun, Pr = Proboscis, V = Vertex, Vb = Vorderbein, Vfl = Vorderflügel, Vs = Vorderschenkel, 1- 

10= 1.-10. Abdominalsegment. 
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LANDELIJKE 

AGENDA 

Lentevergadering: zaterdag 24 april 1999 
Zomerbijeenkomst: weekend 4-6 juni 1999 
Herfstvergadering: zaterdag 13nov. 1999 

►44e LENTEVERGADERING 

De landelijke voorjaarsbijeenkomst van de NEV 
wordt dit jaar op 24 april gehouden in het 
Noordbrabants Natuurmuseum, Spoorlaan 434, 
Tilburg. Statutair vindt tijdens de lentevergade¬ 
ring de algemene ledenvergadering plaats, 
waarin bestuur en commissies verantwoording 
afleggen over het afgelopen verenigingsjaar. 
Daaromheen is een aantrekkelijk programma 
voor u in elkaar gezet: 
10:30 Zaal open, koffie, opgave voor lunch (zie 

verder) 
11:00 Sectie Entomologie van de Plantenziek- 

tenkundige Dienst te Wageningen: inter¬ 
essante entomologische actualiteiten. In 
het afgelopen jaar heeft de PD weer tal¬ 
loze 'onbekende' insecten en andere ge- 
leedpotigen van gewassen op naam ge¬ 
bracht en onderzoek gedaan naar de 
verspreiding. Enkele opvallende zaken 
zullen besproken worden, zoals de ei¬ 

ken- en perenprachtkever. 
12:00 Algemene Ledenvergadering, met (kor¬ 

te!) verslagen van het bestuur, commis¬ 
sies en tijdschriften. Het bestuur zal 
voorts mededelingen doen over een 
aantal belangrijke zaken, zoals de toe¬ 
komst van de tijdschriften van de NEV. 

13:00 Lunchpauze. Voor koffie wordt gezorgd. 
Het is mogelijk 's ochtends een eenvou¬ 
dige lunch te bestellen voor ca. ƒ4,-. 
Verder is het mogelijk in (de buurt van) 
het station zelf een lunch te bekomen. 
Omdat het restaurant van het museum 
wordt verpacht, wordt het niet op prijs 
gesteld wanneer men in het museum 
zijn/haar eigen brood opeet. 

14:00 Emiel Bouvy en Marie-Cécile van de 
Wiel: De insectencollectie van het 
Noordbrabants Natuurmuseum. Na een 
inleiding over de collecties en het collec¬ 
tiebeleid van het museum in het alge¬ 
meen, wordt ingezoomd op de entomo¬ 
logische collecties. Deze worden mo¬ 
menteel geheel gerenoveerd, waarbij 
collectiegegevens worden opgeslagen 
in ORDE. Enkele resultaten van de reno¬ 
vatie zullen worden getoond. 

14:30 Paul van Wielink: Natuurontwikkelings¬ 
gebied De Kaaistoep. Dit terrein wordt 
vanuit het Noordbrabants Natuurmuse¬ 
um al voor het vijfde jaar gevolgd en ge¬ 
ïnventariseerd door de KNNV afd. Til¬ 
burg. Na een algemeen gedeelte wordt 
ingegaan op de insectenfauna. 

15:15 Jan Krikken: Forensische entomologie. 
Hoe kunnen entomologen helpen bij het 
oplossen van misdaden? Vaak is het 
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voor de recherche zeer belangrijk om te 

weten hoe lang een slachtoffer dood is 

en of het lichaam na het overlijden nog 

is versleept. De entomologie kan helpen 

bij vinden van antwoorden aan de hand 

van de opeenvolging van insectensoor¬ 

ten en hun ontwikkelingsstadia die bij 

een lijk verschijnen. 

16:00 Sluiting. 

Het museum ligt schuin tegenover NS-station 

Tilburg (Centrum): voor het station staand met 

de neus richting centrum even naar rechts 

lopen. Met de auto is het museum vaak te be¬ 

reiken vanaf de: 

A261 - rechtdoor Gorinchemse Baan, bij Has- 

seltrotonde rechtdoor Ringbaan West, na 

spoorlijn linksaf Hart van Brabantlaan, recht¬ 

door Spoorlaan. 

A58/E312 afslag Hilvarenbeek richting Tilburg - 

Kempenbaan, rechtdoor Ringbaan Oost, voor 

spoorlijn linksaf Spooorlaan. 

A58/E312 afslag Goirle richting Tilburg - Blaak- 

weg, rechtdoor Ringbaan West, na kruisen van 

Bredaseweg eerste grote weg rechts: Hart van 

Brabantlaan, rechtdoor Spoorlaan. 

In de buurt van het station is enige parkeerge¬ 

legenheid te vinden. 

► 154eZOMERBIJEENKOMST te Hunsel (L) 

vrijdag 4 juni tot en met zondag 6 juni 1999 

Voor opgave en details: zie het Verenigings¬ 

nieuws van maart. Voor vragen: Oscar Vorst, 

tel. 030-2722209, vorst@xs4all.nl. 

►PROBLEMEN met verzending Entomologische 

Berichten 

Bij de verzending van Entomologische Berich¬ 

ten wordt gebruik gemaakt van een computer¬ 

programma dat lange tijd probleemloos func¬ 

tioneerde. Onlangs is echter gebleken dat het 

programma sinds enkele maanden stiekem niet 

meer geheel correct functioneerde. Het gevolg 

is geweest dat enkele mensen niet alle afleve¬ 

ringen van Entomologische Berichten hebben 

ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om te 

traceren hoe lang dit probleem al bestaat en 

wie er door getroffen zijn. Met excuses voor 

het aangedane ongemak verzoeken we ieder¬ 

een die afleveringen van EB mist, aan de NEV- 

administratie te melden welke nummers ont¬ 

breken; die zullen alsnog worden toegezonden. 

U kunt de NEV-administratie per briefkaart en 

per e-mail bereiken: Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, resp. admnev@bio.uva.nl. 

-C.J. Zwakhals- 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 8 mei: voorjaarsex- 

cursie Leersum; 4-5 sept.: weekendexcur- 

sie; 20 nov.: workshop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia¬ 

na laan 187, 3722 GK Bilthoven, 030- 

2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 24 

april: bijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw te Lexmond. Meer informatie bij R. de 

Vos; 25-27 juni: gezamenlijke excursie van 

de secties Ter Haar en Snellen in de Peelge- 

bieden rond Helenaveen. Informatie hier¬ 

over bij F. Post, fpost@euronet.nl. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

Dipteraweekend van 28-30 mei in Schoon¬ 

oord. Verblijf aldaar in het "kleine gebouw" 

van kampeerboerderij "De Riegheide". De - 

accommodatie biedt plaats aan 30 vlieg- en 

muggologen en ligt aan de rand van het 

Sleenerzand, een uitgebreid complex met 

heidevelden, vennen en afwisselende bos¬ 

sen. Verder is een bezoek mogelijk aan het 

hoogveengebied Bargerveen, met grote 

open vlaktes en ook kleine vochtige, door 

bos omgeven graslanden op veen. Er broe¬ 

den ca. 140 paar grauwe klauwieren, dus 

met de insecten zal het wel goed zitten. 
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► HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

► NOORD. W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. 5 juni: excursie Ot- 

tema Wiersma reservaat en bosjes van Gri- 

kelân en Turkije. Nadere informatie en opga¬ 

ve bij Joop Prijs, tel. 050-5349813. 

Excursies van de Vlinderwerkgroep Fries¬ 

land (start 14:00 tot 's avonds laat): 8 mei 

Turkse bosjes bij Oenkerk, 3 iuli Fochterloo- 

ërveen, 21 aua. Ae(c)kingerzand onder 

Appelscha. Nadere informatie en opgave bij 

Gerard Bergsma, tel. 0516-432414. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 

willem.hol@wxs.nl. 12 iuni: excursie naar 't 

Oostermaet bij Lettele (ten oosten van De¬ 

venter); 4 sept.: excursie naar Beuninger- 

achterveld / Punthuizen (gemeente Losser). 

Beide excursies nog onder voorbehoud van 

organisatie en weer. In geval van belang¬ 

stelling s.v.p. contact opnemen met Willem 

Hol. Bijeenkomsten in de Landbouwhoge¬ 

school ('Tropische Landbouwschool", N.B.: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te Deven¬ 

ter, 9.30-12.00 op zaterdag 30 okt. 1999. 15 

ian. 2000 en 18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov.: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 

►BIOGRAFIE J.M.A. van Groenendael 

De oud-KNIL-arts J.M.A. van Groenendael en 

zijn vrouw, de kinderarts A,H, Krijger, vertrok¬ 

ken in 1931 naar Nederlands-lndië, alwaar zij 

zich te Soekaboemi (Java) als huisarts vestig¬ 

den. Na de Indonesische onafhankelijkheid tra¬ 

den zij in dienst van de Indonesische regering 

en kwamen uiteindelijk terecht als gouverne- 

ments-arts op het eiland Flores. Van Groenen¬ 

dael was daar speciaal belast met het vaccine¬ 

ren van de schooljeugd. Veelal te paard, ge¬ 

volgd door een stoet van koelies, maakte hij 

soms wekenlange tochten van kampong tot 

kampong, terwijl zijn vrouw een ziekenhuis in 

Ruteng runde. 

Van Groenendaels grote hobby was het verza¬ 

melen van vlinders. Bij zijn dood liet hij het 
Zoölogisch Museum van Amsterdam een col¬ 

lectie van ongeveer een miljoen exemplaren 

na. Dit museum bezit daarmee één van de 

grootste Indonesische vlindercollecties ter we¬ 

reld. 

Over Van Groenendael is nu een Engelstalige 

biografie verschenen. Deze is voornamelijk ge¬ 

baseerd op de dagboeken die Van Groenendael 

tijdens zijn verblijf op Flores (1951-1954) bij¬ 

hield. De biografie geeft een beeld van de pri¬ 

mitieve omstandigheden waaronder de Van 
Groenendaels werkten. 

Hoewel de biografie in de eerste plaats be¬ 

doeld is om specialisten enige achtergrondin¬ 

formatie te verschaffen over de samenstelling 

en de herkomst van de collectie, gaat het ver¬ 

haal eigenlijk nauwelijks over vllinders. Er 

wordt veeleer een beeld geschetst van Flores 

in de jaren vijftig, waarbij onderwerpen als me¬ 

dische voorzieningen, onderwijs, cultuur, etno¬ 

grafie, taalkunde, religie en lokaal bijgeloof aan 

bod komen. 

Ten behoeve van hen die aan de collectie wil¬ 

len werken, bevat de biografie lijsten van de lo¬ 

caties die door Van Groenendael op Flores wer¬ 

den bezocht, en van personen van wie Van 

Groenendael zijn vlinders betrok. 

De biografie (45 pagina's, verluchtigd met foto's 

en tekeningen uit Van Groenendaels dagboe¬ 

ken) is te bestellen bij het Zoölogisch Museum, 

Secretariaat afdeling Entomologie, Plantage 
Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. Kosten: 

ƒ 25,- -I- porto. -Arnold de Boer- 

►BOEKEN TE KOOP 

P.H. van Doesburg biedt een aantal antiquari¬ 

sche boeken te koop aan voor schappelijke prij¬ 

zen, o.a. over libellen, oorwormen, kakkerlak¬ 

ken, sprinkhanen, wantsen, tripsen, microlepi- 

doptera, vliegen, muggen, vliesvleugeligen, ke- 
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vers en insecten in het algemeen (o.a. Oude- 

mans, Snellen van Vollenhoven). Hij heeft ook 

nog delen van Entomologische Berichten, Tijd- 

schr. Entomol., Entom. Meded. Ned. Indië en 

Verslagen en Wetensch. Meded. NEV. Een 

(pnjs)lijst is op te vragen bij P.H. van Doesburg, 

Vinkenweg 29, 2231 NR Rijnsburg, tel. 071- 

4021347 / e-mail p.h.v.doesburg@hetnet.nl. 

-OVERLIJDENSBERICHT G. van der Zanden 

Op 22 februari 1999 is geheel onverwacht de 

heer G. van der Zanden overleden. Hij werd ge¬ 

boren op 8 juni 1915 in Amsterdam. Er volgde 

een moeilijke jeugd door het vroegtijdig overlij¬ 

den van zijn vader. Na de middelbare school 

volgde hij een hogere technische opleiding 

(wat nu HTS genoemd wordt) en verhuisde hij 

naar Eindhoven/Geldrop om bij Philips te gaan 

werken. Na een geslaagde carrière die hem op 

veel plaatsen in Europa bracht, richtte hij zich 

na zijn pensionering op zijn passie, de taxono¬ 

mie van de bijen, in het bijzonder van de Mega- 

chilidae. Deze groep van bijen verzamelt stuif¬ 

meel in speciale beharing aan de buikzijde. 

Vooral de geslachten Osmia en Anthidium had¬ 

den zijn belangstelling. 

Hij heeft bijna 20 jaar en tot op hoge leeftijd 

met een bewonderenswaardige volharding aan 

deze groep gewerkt. Het resultaat is een groot 

aantal publicaties over de verspreiding van de 

soorten, overzichten, diverse beschrijvingen 

van nieuwe soorten, en, zeer belangrijk, een 

grote, geheel gedetermineerde collectie. Door 

zijn vele internationale contacten is het een 

zeer belangrijke collectie geworden, die in de 

toekomst zonder twijfel zijn waarde zal bewij¬ 

zen. Deze collectie zal voor ieder die professio¬ 

nele belangstelling heeft, ter beschikking staan 

in het Nationaal Natuurhistorisch Museum / 

Naturalis in Leiden. Door Van der Zandens pu¬ 

blicatie voor de European Invertebrate Survey 

heeft hij de kennis van de verspreiding van de 

Megachilidae in Nederland helpen verbeteren. 

Op een winterse zaterdag in februari hebben 

wij hem in kleine kring begraven. Zijn kennis zal 

node gemist worden. -C. van Achterberg- 

► VERSLAG 131e WINTERVERGADERING (2) 

Hier volgt het verslag van de eerste spreker, 

zoals beloofd in het vorige Verenigingsnieuws. 

Dhr. Van Aartsen inventariseerde in 1998 sa¬ 

men met dhr. Th. Zeegers het natuurreservaat 

Hazelbekke bij Vasse. Ondanks slecht weer 

deed hij een aantal bijzondere waarnemingen, 

o.a. van dazen. Hij toonde: 

Hybomitra lundbecki, een soort waarvan werd 

aangenomen dat hij in Nederland was uitge¬ 

storven (laatste vangst in 1926). In Hazelbekke 

bestond nog een redelijke populatie. 

Hybomitra nicans. Deze daas wordt nog maar 

weinig gevangen en is in vergelijking met vroe¬ 

ger duidelijk achteruit gegaan. In Hazelbekke 

kwam echter nog een grote populatie voor. 

Chrysops caecutiens. Deze daas is zeer fraai 

maar zeker in Oost-Nederland niet zo zeldzaam. 

Bij het inventariseren van het eiland Hompel- 

voet in de Grevelingen bleek daar de zeldzame 

daas Haematopota bigoti in aantal aanwezig te 

zijn. Deze daas is gebonden aan zilte gronden 

en nog zeer weinig gevangen. 

In 1998 kreeg Van Aartsen, zoals ieder jaar, van 

de jachtopziener van het landgoed Weina op 

de Veluwe een aantal larven van een horzel. 

Een geschoten hert had maar liefst ca. 100 van 

deze anderhalve cm lange larven in de keelhol¬ 

te. In april zijn ze volgroeid en worden ze door 

het hert uitgehoest, waarna ze in de grond ver¬ 

poppen. Het is een groot toeval dat de larven 

juist volgroeid zijn als ze uit het geschoten hert 

worden gehaald. Deze maal lukte het echter 

een drietal larven uit te kweken: 3 mannetjes 

van de soort Cephenemyia auribarbis. Hiervan 

waren in de vrije natuur in Nederland nog 

slechts twee vrouwtjes gevangen. 

Verder werd getoond een zveefvlieg, nieuw 

voor de Nederlandse fauna: Chrysotoxum fas- 

ciolatum. Dit is een bergsoort, die terzelfder tijd 

ook in België is gevangen en eveneens op de 

Sint-Pietersberg. 

Ook werden nog een aantal Tephritidae ge¬ 

toond en besproken die door Th. Zeegers in 

Nepal waren gevangen. 

(wordt vervolgd in Vereningsnieuws van juni) 
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am Ende dieses Segmentes lange Borsten 

(Abb. 9, 17). Kremaster nicht entwickelt 

(Abb. 1, 10, 32). 
Raupen leben an Laubhölzem (Familien 

Betulaceae, Rosaceae) oder Kräutern (Fami¬ 

lien Urticaceae, Aristolochiaceae, Lamiaceae, 
Asteraceae). Manche Arten minieren, nur jung 

oder lebenslang. Sonst leben die Raupen zwi¬ 
schen versponnenen Blättern oder skelettieren 

unter einer Gespinstdecke. Verpuppung meist 
in einem Kokon am Fraßort. Überwinterung 

vorwiegend als Imago oder Puppe, die meis¬ 
ten Arten sind bivoltin. Beim Schlüpfen lassen 

sich die Antennae und teilweise auch die 
Beine der Puppe frei. An verschiedenartigen 

Biotopen, Falter vorwiegend tagsüber aktiv. 

Bestimmungstabelle der Unterfamilien und 
Gattungen: 

1 Frons und Postclypeus mit je einem 

Fortsatz (Abb. 1, 2). Proboscis viel kürzer 
als die Mittelbeine und Antennae (Abb. 1) 

. Millieriinae: Millieria 

- Frons und Postclypeus ohne Fortsätze. 

Proboscis länger als die Mittelbeine und 

Antennae (Abb. 10, 32). Choreutinae: 2 
2 Mittlere Abdominalsegmente basal mit je 

einer Querreihe von Grübchen, frontal ihr 

oft mit Dörnchen (Abb. 14, 17, 26). 3 
- Mittlere Abdominalsegmente nur mit je ei¬ 

ner Dornenquerreihe, ohne Grübchen (Abb. 
37). Choreutis 

3 10. Abdominalsegment dorsal mit je einer 

Spitze (Abb. 20, 28). 4 
- 10. Abdominalsegment ohne Spitzen, nur 

mit schlanken Häkchen (Abb. 17). 
. Anthophila 

4 8. Abdominalsegment ohne eine Querreihe 

von Grübchen (Abb. 20). Prochoreutis 

- 8. Abdominalsegment mit einer Querreihe 
von Grübchen (Abb. 26, 28). Tebenna 

Unterfamilie Millieriinae 

Puppen lang behaart. Frons und Postclypeus 
mit je einem Fortsatz (Abb. 1, 2). Labrum 

breit und kaudal ausgeschnitten, Mandibulae 
unauffällig, relativ weit voneinander entfernt 

(Abb. 2). Proboscis relativ kurz. Vorderflügel 
grenzen aneinander (Abb. 1). Mittlere Abdo¬ 

minalsegmente mit je zwei Domenreihen, 
ohne Grübchen (Abb. 6). 

Raupen lebenslang minierend, an Aristolo¬ 
chiaceae spp. In Mitteleuropa nur eine Gat¬ 
tung. 

Gattung Millieria Ragonot 

Mit der Charakteristik der Unterfamilie. In 

Mittel- und Westeuropa nur eine Art. 

Millieria dolosalis (Heydenreich) 
(Abb. 1-9) 

Untersuchtes Material: 4 S, 3 9, Slowakei 
und Österreich. Puppe 4,0-5,5 x 1,5-1,8 mm, 

braun, Exuvie hellbraun. Am Postclypeus nur 
ein Paar Borsten unterscheidbar. Labium rela¬ 

tiv kurz und breit. Palpi maxillares breit, me¬ 
dian stumpf. Proboscis etwas länger als die 

Vorderbeine, Antennae als die Mittelbeine. 
Freie Enden der Hinterbeine deutlich. 2.-7. 

Abdominalsegment mit je zwei, 8. und 9. 

Segment mit je einer Domenquerreihe, Dor¬ 
nen relativ groß. Genitalfeld des Männchen 

relativ klein. 10. Segment dorsal ohne Spitzen, 
am Ende stumpf. 

Raupe miniert lebenslang in einer Platzmine 
an Aristolochia spp., bivoltin. Verpuppung in 

einem fast kreisrunden Kokon in der Mine, 
Überwinterung im Puppenstadium. Auen, 

Ruderalien der wärmeren Gebiete, lokal. 

Unterfamilie Choreutinae 

Puppe mittellang bis kurz behaart. Weder 
Kopf noch Postclypeus mit einem Fortsatz 

(Abb. 10, 23, 32). Labrum abgerundet dreiec¬ 
kig. Mandibulae groß, spitz, ihre Spitzen nahe 
beieinander, nur durch das Labium abgetren¬ 

nt. Proboscis etwa so lang wie die Vorder¬ 
flügel, diese voneinander isoliert (Abb. 12, 24, 
32). Mittlere Abdominalsegmente mit nur ei¬ 
ner Querreihe der Dornen, diese manchmal 
klein (Abb. 37). Kaudal ihrer oft je eine Quer¬ 
reihe von Grübchen (Abb. 14, 26). 

Raupen an Kräutern oder Laubhölzern. 



56 Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 

Gattung Anthophila Haworth 

Puppen relativ gedrungen, deutlich behaart. 

Clypeus mit einem, Postclypeus mit zwei Paar 

Borsten (Abb. 10, 12). An der Basis des 2.-8. 

Abdominalsegmentes je eine Querreihe von 

dunkel umzogenen Grübchen (Abb. 13), am 

3.-8. Segment frontal ihrer je eine Domen¬ 

reihe (Abb. 14, 17). 10. Abdominalsegment 

mit fünf paar langen Häkchen, dorsal ist es oh¬ 

ne spitzen (Abb. 17). 

Raupen meist an Urticaceae. In Mittel- 

Abb. 17-37. 17-18, Anthophila fabriciana\ 19-22, Prochoreutis sehestediana; 23-26, 30, Tebenna bjerkandrelia’, 27-29, 

31, P. chingana; 32-37, Choreutis pariana; 17, 20, 26, 28, 37, Abdomenende dorsal; 18, 21, 29, 36, lateral; 19, ventral; 

22, 24, 33, Labrum und Umgebung; 23, 32, Puppe ventral; 25, 27, 35, Metanotum, Abdomenbasis, linke Hälfte; 30, 31, 

Dörnchen und Grübchen am 5. Abdominalsegment, ein Detail; 34, Palpus maxillaris und Umgebung. 
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europa zwei, in Westeuropa nur eine Art, die¬ 
se wurde auch untersucht. 

Anthophila fabriciana (Linnaeus) 
(Abb. 10-15, 17-18) 

Untersuchtes Material: 5 8,5 9, Slowakei. 

Puppe 5,0-6,2 X 1,7-2,0 mm, braun, Exuvie 

heller. Labrum basal quergerunzelt. Basalteil 
des Labiums schmal und wenig kürzer als 

Palpi labiales. Hinterbeine verdeckt. An mit¬ 
tleren Abdominalsegmenten die Domen auch 

lateral, bis etwa zur Höhe des Spiraculums 
und relativ groß. Die Grübchen nur dorsal. 

Genitalfeld des Männchen groß und in 

Lateralansicht beulig erhaben. 

Raupe bivoltin zwischen zusammenge¬ 
sponnenen Gipfelblättem von Urtica und Pa- 

rietaria spp. (angeblich auch an Symphytum 

spp.). Verpuppung am Fraßort. Überwinte¬ 

rung meist als Falter. An frischen, humösen 
Stellen im Halbschatten (Auen, Randzone der 

Wälder) sehr häufig. 

Gattung Prochoreutis Diakonoff & 

Heppner 

Puppen eher schlank, sonst denen der vorigen 

Gattung ähnlich. Dornen an mittleren Abdo¬ 
minalsegmenten eher klein (Abb. 16), am 1. 

und 7. Segment praktisch fehlend. Am 8. 

Segment weder Dörnchen, noch Grübchen 

vorhanden. 10. Abdominalsegment nur dorsal 
mit mittelkurzen Borsten und je einer feinen 

Spitze (Abb. 20, 21). 
Raupen an Lamiaceae, jung minierend. In 

Mittel- und Westeuropa etwa vier Arten, nur 
eine konnte untersucht werden. 

Prochoreutis sehestediana (Fabricius) 

(Abb. 19-22) 

Untersuchtes Material: 3 8,2 9, Böhmen. 
Puppe 6,6-7,0 X 1,5-1,7 mm, gräulich braun, 
mäßig glänzend. Skulptur fein papillös, am 
Kaudalteil der beweglichen Abdominalseg¬ 

mente gröber, zellartig. Labrum kurz und 
breit, spitz abgerundet. Labium relativ lang 
und schlank. Genitalfeld des Männchen sehr 

groß, gewölbt. 10. Abdominalsegment in La¬ 

teralansicht gewölbt und abgerundet, nur dor¬ 
sal unter den Spitzen konkav. Spitzen relativ 
fein. 

Raupe bivoltin an Scutellaria spp., jung mi¬ 

nierend, später in einem versponnenen Blatt, 
dort auch der Verpuppungskokon. Überwinte¬ 

rung wahrscheinlich als Imago. In Mittel- und 
Westeuropa lokal. 

Gattung Tebenna Billberg 

Puppen der vorherigen Gattung ähnlich. Dor¬ 

nen an mittleren Abdominalsegmenten stärker 

(Abb. 30, 31). Am 8. Abdominal segment eine 

deutliche Domen- und Grübchenquerreihe 
vorhanden (Abb. 26, 28). Spitzen dorsal am 

10. Abdominalsegment stark (Abb. 26, 28, 29). 

Raupen an Asteraceae, oft gruppenweise 
unter einem Gespinst, skelettierend, bzw. jung 

minierend. Verpuppung am Fraßort oder am 
Boden in einem Kokon. Überwinterung wohl 

meist als Falter. In Mittel- und Westeuropa 
zwei oder drei Arten, zwei konnten untersucht 

werden. 

Bestimmungstabelle der Arten: 

1 Am 2. Abdominalsegment keine Grübchen¬ 
reihe (Abb. 25). Puppe dunkelbraun. 
.T. bjerkandrella 

- Am 2. Abdominalsegment basal eine Grüb¬ 

chenquerreihe (Abb. 27). Puppe ocker¬ 
braun . T. chingana 

Tebenna bjerkandrella (Thunberg) 

(Abb. 23-26, 30) 

Untersuchtes Material: 5 8,5 9, Slowakei. 

Puppe 5,5-7,0 X 1,5-1,8 mm, dunkelbraun, 
Exuvie heller. Labrum relativ kurz und breit. 
Notum fein gerillt. Borsten deutlich. L, 2. und 

9. Abdominalsegment dorsal weder mit Dor¬ 
nen noch Grübchen. Am 3. und 4. Segment die 
Dornen etwa gleichgroß, 5.-8. Segment mit 
größeren und dazwischen je mehreren kleine¬ 
ren Dornen. Spitzen dorsal am 10. Segment 
relativ groß, steil, ihre Basen höckerartig erha¬ 

ben. 
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Raupe an Carlina acaulis L., seltener an C. 

vulgaris L., Carduus und Cirsium spp.; oft 

gruppenweise unter einer Gespinstdecke, ske- 

letiert die Blätter von oben an. Trockenere, 

sonnige Lehnen und Waldwiesen, Kalkstei¬ 

nunterlage wird bevorzugt. Nicht selten. 

Tebenna chingana (Danilevski) 

(Abb. 27-29,31) 

Untersuchtes Material: 5 6, 5 $, Mähren. 

Puppe 5,2-6,5 x 1,5-1,8 mm, ockerbraun, 

Exuvie heller. Deutlich heller als T. bjerkand- 

rella. Labrum etwas länger. Dorsal an 2. 

Abdominalsegment relativ große Grübchen, 

aber keine Domen. Am 3.-8. Segment relativ 

große Grübchen und Dornen. Am 6.-8. Seg¬ 

ment meist je ein kleineres Dörnchen zwi¬ 

schen den größeren. Spitzen dorsal an 10. 

Segment denen der vorigen Art ähnlich. 

Raupe an Inula spp. An trockenwarmen, 

sonnigen Lehnen, lokal. 

Gattung Choreuüs Hübner 

Puppe mittelschlank. Borsten kurz (Abb. 33, 

36). Proboscis fast so lang wie die Vor¬ 

derflügel. Enden der Hinterbeine unverdeckt 

(Abb. 32). Am Abdomen dorsal keine Grüb¬ 

chen, an mittleren Segmenten je eine Quer¬ 

reihe feiner Dörnchen (Abb. 37). 10. Abdomi¬ 

nalsegment dorsal mit 2 Spitzen (Abb. 36, 37). 

Raupen an Laubhölzern (Rosaceae, Betu- 

laceae), die Blätter mit Fäden zusammenzie¬ 

hend und von oben an skelettierend. Über¬ 

winterung meist als Falter. In Mittel- und 

Westeuropa drei Arten, eine konnte untersucht 

werden. 

Choreutis pariana (Clerck) 

(Abb. 32-37) 

Untersuchtes Material: 5 S, 5 $, Slowakei. 

Puppe 5,5-6,2 x 1,8-2,2 mm, trüb braun, 

Exuvie heller. Labium schlank. Palpi maxilla- 

res relativ groß und median spitz. Dornen am 

Abdomen - auch am 9. Segment - klein, dicht, 

regelmäßig. Spitzen dorsal am 10. Segment 

schlank und nahe beieinander stehend. 

Raupe bivoltin an Pomoidea, insbesondere 

an jungen Apfelbäumen (Malus spp.), dort zu¬ 

weilen als Schädling. Seltener an Betula spp. 

Waldränder, buschige Lehnen, Obstgärten, 

häufig. 

Diskussion 

Die Stellung der Überfamilie Choreutoidea 

und Familie Choreutidae in der Ordnung 

Lepidoptera wird hinsichtlich der Puppenmor¬ 

phologie in Patocka (im Druck) besprochen. 

Die Einteilung in zwei Unterfamilien - Mil- 

lieriinae und Choreutinae - ist puppenmorpho¬ 

logisch berechtigt, ihre Puppen unterscheiden 

sich voneinander stark. Im Rahmen der Un¬ 

terfamilie Choreutinae sind die bisher unter¬ 

suchten Gattungen und Arten, anhand der 

Puppenmerkmale, deutlich unterscheidbar. 

Die Gattung Choreutis steht wohl am isolier¬ 

testen, Prochoreutis und Tebenna sind einan¬ 

der am ähnlichsten. 
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Introduction 

The genus Helophorus comprises 24 species 
in The Netherlands three of which are only 

recorded prior to 1950 and, therefore, are con¬ 

sidered extinct: Helophorus dorsalis (Mar¬ 
sham), H. longitarsus Wollaston and H. lati¬ 

collis Thomson (Cuppen, 1992). A survey of 

the Dutch records of H. laticollis was present¬ 

ed by Drost (1988). He recorded the species 
from Bergen op Zoom (prior to 1900), 

Eerbeek (1921) and Plasmolen (1927). On the 

basis of the last record the species was placed 

on the Dutch list by Reclaire & Van der Wiel 

(1934). Together the material consists of four 
specimens deposited in the collections of the 

Zoological Museum (Amsterdam) and 
Naturalis (Leiden). 

On 23 May 1992 10 specimens of Helopho¬ 

rus laticollis were collected on two sites in the 
nature reserve Brecklenkampse Veld near 

Lattrop (municipality of Denekamp, province 

of Overijssel). 
The lack of information about the Dutch 

habitat of H. laticollis and its rarity in the sur¬ 
rounding countries are the main reasons to pay 

some attention to this species. 

Habitat 

The Brecklenkampse Veld, a reserve of 81 ha, 
managed by Het Overijssels Landschap, forms 
one of the last remnants in The Netherlands of 

oligo/mesotrophic vegetations on loamy sand 
with the water table above ground level in 

winter and a water level just below ground 

level in summer. Flooded parts in winter and 
spring form more or less connected shallow 

pools of different and variable sizes with a 
maximum depth of about 50 cm. In early sum¬ 

mer all surface water sinks or evaporates ex¬ 

cept in one newly created, permanent pond. 

The vegetation on these wet places consists of 
Littorellion-, Erico-Sphagnion-, Caricion cur- 

to-nigrae- and Caricion davallianae-elements, 

while on dryer places Calluna heathlands and 
birch/oak forests dominate. 

The first site concerns one of these tempo¬ 
rary pools with a maximum depth of 25 cm. 

The water in this pool (pH: 5.2; electrical con¬ 

ductivity: 102 pS/cm; Cl : 16.7 mg/1; °D: 2) 
with a low alkalinity was brown coloured by 

humic acids. The soil consisted of humic, 
brown, slightly loamy sand. The vegetation 

was dominated by Carex cf rostrata Stokes, 
Ranunculus flammula L. and aquatic mosses 

(cf Drepanocladus), while Glyceria fluitans 

(L.) R. Br., Eleocharis palustris (L.) Roemer & 

Schultes, Carex nigra (L.) Reichard, Calama- 

grostis canescens (Weber) Roth and Galium 

palustre L. were common. The pool was un¬ 
shaded except for the northern margin where 

some Salix cinerea L. bordered the pool; with 
higher water levels in winter all margins are 
shaded. About two weeks later, on 9 June 
1992, the pool was dried up completely. 
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Two males and seven females of Helo- 

phorus laticollis were collected here together 

with one female of H. aequalis Thomson, one 

male of H. obscurus Mulsant and four males 

and two females of H. strigifrons Thomson. 

The latter species is a typical winter- and 

spring-breeder in temporary pools (Angus, 

1992). The chrysomelid Chaetocnema aerosa 

(Letzner) was reported from this pool for the 

first time from The Netherlands (Beenen & 

Winkelman, 1997). 

The second site is a small pool with a size 

of 35 m2 and a depth of 25 cm. The water in 

this pool (pH: 4.1 ; electrical conductivity: 33 

pS/cm; Cl : 6.0 mg/1; °D: 1; alkalinity: 0) was 

slightly brown coloured by humic acids. The 

soil consisted of peat in the upper 3 cm and 

sandy peat below. The vegetation was domi¬ 

nated by Molinia caerulea (L.) Moench, 

Juncus bulbosus L., Sphagnum cuspidatum 

Hoffm. and flab, while Agrostis canina L. and 

Eriophorum angustifolium Honckeny were 

present with a low abundance. The pool was 

unshaded, and was surrounded by Erica 

heathland with shoots of Pinus sylvestris L. 

and Betula sp. One female of H. laticollis was 

found here together with five specimens of El. 

aequalis and one female of El. obscurus. 

A third site (resembling the first) described 

in Cuppen & Heijerman (1996) because of the 

presence of the rare curculionid Bagous brevis 

Gyllenhal, did not reveal specimens of 

Helophorus laticolis. 

Angus (1992) mentions shallow grassy 

pools as habitat for H. laticollis. Hansen 

(1987) gives stagnant fresh water, mainly in 

shallow, acid and normally oligotrophic, tem¬ 

porary pools with sparse vegetation as habitat. 

Hebauer (1980) describes the habitat as “über¬ 

schwemmter Wiese“ und “Wiesenmoor mit 

Scirpus und Carex”. The above described 

Dutch pools agree with this general descrip¬ 

tion of the habitat but are not grassy and have 

a more dense vegetation. 

Distribution 

Elelophorus laticollis is a northern species, 

distributed mainly in Iceland, Scandinavia, the 

Baltic states, and the northern part of Euro¬ 

pean Russia, east to about Moscow (Angus, 

1992). The species is widely distributed and 

apparently not very rare in Finland, Sweden 

and southern Norway. In Denmark El. laticol¬ 

lis is very rare (Hansen, 1987) with only six 

records (Hansen, 1983). In Germany H. lati¬ 

collis is mainly known from the northern and 

northwestern part of the country (Köhler & 

Klausnitzer, 1998). Poland and former Cze¬ 

choslovakia are mentioned by Hebauer (1980) 

and Hansen (1983), but not by Angus (1992). 

Apart from this more or less contagious distri¬ 

bution there are isolated records from moun¬ 

tainous areas in central France (Angus, 1992) 

and southern Germany (Hebauer, 1980), and 

lowland records from The Netherlands (Drost, 

1988) and England (Surrey and New Forest: 

Angus, 1971, 1992). Angus (1971) refers to 

the English populations as possible relicts of 

late glacial times. The Surrey population is 

probably extinct (last record in the 19th centu¬ 

ry) and the last record from the New Forest 

dates from 1967 (Foster, 1987). At the 1999 

Balfour-Browne Club Meeting the present oc¬ 

currence of H. laticollis in the New Forest will 

be investigated! 

Discussion 

From the two sites described above the first 

one is considered to represent the true habitat 

of Helophorus laticollis, as the largest number 

of specimens were collected here. More or less 

mesotrophic, temporary pools with a low alka¬ 

linity on loamy sand are rare habitats in The 

Netherlands, and this may explain the rarity of 

H. laticollis in The Netherlands, at least partly. 

It is also quite usual that on the boundaries of 

a distribution area populations are more isola¬ 

ted and generally are more stenotopic. The oc¬ 

currence of H. laticollis at the second site is 

considered as accidentally, as stray specimens 

are often found in waters in the close vicinity 

of the main habitat. This water type, acid 

pools with peaty soils, is quite common in the 

eastern, central and southern part of The 

Netherlands. Helophorus laticollis would be 

much commoner in The Netherlands if this 
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kind of habitat would be the most preferred 

one. 

For those involved with Red Data Lists, 

Helophorus laticollis is probably a good can¬ 
didate as it fulfils two of the three criteria: the 

number of populations declines (t-criterium; 
from four populations to one, though at any 

moment never more than one population was 

known) and the species is rare (z-criterium; 

only one population known at present). The 
third criterium (i-) is not fulfilled as the West- 

European distribution area of H. laticollis, a 

central species, is less than 10% of the total 

species area. Moreover, the species is rare 
(and declining) in all surrounding countries 

and placed on several Red Data Lists (e.g. 
Blab et ah, 1984; Hyman, 1992). Though H. 

laticollis was found in a nature reserve, this 

does not mean that the species and its habitat 

are not threatened. The small reserve is seri¬ 

ously threatened by air-born acidification and, 
to a lesser extent, eutrophication and lowering 

of (ground) water levels. Intake of eutrophic 

water to raise water levels should be prevent¬ 

ed, as well as lowering of water levels in agri¬ 

cultural areas surrounding the reserve. Hope¬ 

fully, Het Overijssels Landschap is able to 
manage the environmental variables in such a 

way that this population of H. laticollis in The 
Netherlands will survive. 
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Korte mededelingen 

Our apteryx sambucaria forma olivacea, een 

fraaie vorm van de vliervlinder 

(Lepidoptera: Geometridae) 

In verband met de jaarlijkse inventarisatie van 

de Lepidoptera in het natuurgebied Het 

Zwanenwater te Callantsoog (Noord-Holland) 

stond het laken voor de lichtvangst op 16 juli 

1997 opgesteld in een nat elzenbos met onder¬ 

groei van onder andere braam (Rubus sp.) en 

grote brandnetel (Urtica dioica L.). Op een ze¬ 

ker moment verscheen er aan de achterzijde 

van het laken een grote vlinder. Aan de vorm 

van de vleugels te zien, betrof het een vlier¬ 

vlinder (Ourapteryx sambucaria Linnaeus). 

Normaal valt deze soort niet alleen op vanwe¬ 

ge zijn grootte, maar vooral ook door de 

bleekgele kleur van de vleugels en de korte 

“staartjes” aan de achterrand van de achter¬ 

vleugels. De vorm en grootte van dit dier kwa¬ 

men overeen met een vliervlinder, zij het ech¬ 

ter dat dit exemplaar veel donkerder van kleur 

was. De vliervlinder is over het algemeen wei¬ 

nig variabel. Bij de gebruikelijke kleur en te¬ 

kening van deze soort zijn de voor- en achter¬ 

vleugels bleekgeel tot geelachtig wit. Over de 

voorvleugels lopen twee smalle lichtbruine 

dwarslijnen, die enigzins convergeren naar de 

binnenrand. De achtervleugels hebben een en¬ 

kele dwarslijn, ongeveer in het verlengde van 

de binnenste dwarslijn van de voorvleugels. 

Bij het exemplaar van het Zwanenwater is de 

voorvleugel veel donkerder. De bleekgele 

grondkleur is alleen aanwezig bij de vleugel- 

wortel, als een smalle binnen- en buitenwaart¬ 

se band langs respectievelijk de binnenste en 

buitenste dwarslijn en verder als een smalle 

band langs de achterrand. Het deel van de 

voorvleugel tussen beide dwarslijnen is fraai 

olijfgroen. Het wortelveld en het deel aan de 

achterrand is meer grijsachtig. Deze kleur is 

ook aanwezig op de achtervleugel als een bre¬ 

de band voor de achterrand, voorafgegaan 

door een smalle bleekgele band (fig. 1). Deze 

zeldzame vorm is beschreven door Standfuss 

(1896) als forma olivacea. Hij geeft hiervan 

op plaat VI in figuur 10 een fraaie afbeelding, 

die uiterlijk volledig overeenstemt met het 

Nederlandse exemplaar. In zijn beschrijving 

vermeldt hij dat er in totaal vijf exemplaren 

zijn gekweekt door C. Jordis uit Frankfurt am 

Main van een tweede generatie bij een tempe¬ 

ratuur van ongeveer 23°C. De kweek leverde 

vier mannetjes en één vrouwtje, allen met de¬ 

zelfde afwijkende vleugelkleur. Aangezien de 

tweede generatie normaal niet afwijkt in kleur, 

maar hoogstens iets kleiner is dan de eerste, 

veronderstelde Standfuss dat de afwijkende 

kleur ontstaat door blootstelling van de pop¬ 

pen aan relatief hoge temperaturen. Dit stemt 

niet overeen met het Nederlandse exemplaar, 

dat niet is gekweekt, maar in het vrije veld is 

verzameld. Ook blootstelling van de pop aan 

relatief hoge temperaturen lijkt onwaarschijn¬ 

lijk, omdat het voorjaar en de voorzomer van 

1997 juist werden gekenmerkt door relatief la¬ 

ge temperaturen. 

Lempke (1951) vermeldt in zijn Catalogus 

twee eerdere vangsten van deze afwijkende 

vorm. Het eerste werd gevangen te Dordrecht 

op 27 juni 1905 en bevindt zich in de collectie 

Fig. 1. Orapteryx sambucaria f. olivacea, Zwanenwater. 
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van het Nationaal Natuurhistorisch Museum 

te Leiden (ex collectie De Jonchere) en een 
tweede exemplaar zonder vindplaats werd op 

12 juni 1907 uit het ei gekweekt (collectie 

Museum Rotterdam, ex collectie Kranen¬ 
donk). Ook Lempke uit zijn twijfels over 

blootstelling aan warmte tijdens het popstadi- 

um als oorzaak van deze kleurvariëteit. 

Het enige recente exemplaar van deze af¬ 
wijkende vorm dat ik heb kunnen ontdekken, 

staat in de collectie van het Zoölogisch Mu¬ 

seum te Amsterdam. Het betreft hier een 
exemplaar dat gedeeltelijk gekleurd is als f. 

olicacea, gevangen door K. Alders te Oost- 

voorne op 4 juni 1971. 
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VG Callantsoog. 

Haplothrips propinquus, een nieuwe soort 
voor de Nederlandse fauna (Thysanoptera: 

Phlaeothripidae) 

Op 17 mei 1997 klopte ondergetekende enke¬ 

le tientallen tripsen uit een spoorberm bij 
Stroe (AC 175-466). Tussen een aantal zeer 

algemene soorten bevonden zich één vrouwtje 

van Anaphothrips euphorbiae Uzel en twee 

vrouwtjes van Haplothrips propinquus Bag- 
nall. De identificatie van de laatste soort is be¬ 
vestigd door Dr. R. zur Strassen (Senckenberg 

Institut, Frankfurt am Main). 

Op de betreffende locatie bij een spoorweg¬ 
overgang handhaaft zich al ruim 10 jaar een 
populatie van cipreswolfsmelk (Euphorbia cy- 

parissias L.). Omdat Anaphothrips euphor¬ 

biae op deze waardplant te verwachten is en 

zij bovendien tot nu toe in Nederland slechts 
op één locatie gevonden was (Franssen & 

Mantel, 1967: Nijmegen), leek het zinvol hier 
te verzamelen. 

Inderdaad werd ter plaatse van de cipres¬ 

wolfsmelk Anaphothrips euphorbiae geklopt 
en bovendien werd de bovengenoemde Ha¬ 

plothrips propinquus, een soort nieuw voor de 

Nederlandse fauna, in het monster gevonden. 

Haplothrips propinquus komt vooral op ge¬ 
woon duizendblad (.Achillea millefolium L.) 

voor, maar zij is ook vrij veel verzameld van 

andere plantensoorten. Bij Stroe was het ge¬ 

woon duizendblad tussen de cypreswolfsmelk 
in klein aantal bloeiend aanwezig. 

Haplothrips propinquus komt in Europa 
voor van de Pyreneeën tot in Lapland en van 

Engeland tot oostelijk Polen (Mound et al., 

1976; Zur Strassen, 1978; Schliephake & 

Klimt, 1979; Kucharzyk & Zawirska, 1994). 
Het aantal meldingen van deze soort is vrij be¬ 

perkt, vermoedelijk door verwisseling met an¬ 
dere Haplothrips-soorten. In de collectie van 

de Plantenziektenkundige Dienst is de soort 
niet aanwezig onder materiaal van verwante 

soorten. 
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Nieuwe literatuur 

|era| 11111« 

M. TH. WASSCHER & J. W. VAN VELZEN, 

1998. Voorlopige atlas van de libellen in 

de Amsterdamse Waterleidingduinen: pe¬ 

riode van 1995 tot en met 1997: 1-64; ver- 

spreidingskaartjes; transparant overlay. Ge- 

meentewaterleidingen Amsterdam, afd. 

Procesontwikkeling, sector ecologie (Voge- 

lenzangseweg 21,2114 BA Vogelenzang). 

In het gebied van de Amsterdamse Water¬ 

leidingduinen zijn dertig soorten libellen 

aangetroffen; dat is zowel absoluut als in verge¬ 

lijking met andere duingebieden een indruk¬ 

wekkende score. De waarnemingen zijn gedaan 

door de eerste auteur, en de KNNV libellen¬ 

werkgroep Zuidkennemerland, waarvan de 

tweede auteur voorzitter is. Het boekje geeft 

gedetailleerde verspreidingskaartjes van elke 

soort, en een bespreking van de waarnemingen. 

STEFAN BUCZACKI & KEITH HARRIS, 

1998. Pests, diseases & disorders of garden 

plants (2e ed.): 1-640; 644 kleurenfoto’s; lijn¬ 

tekeningen; index ruim 50 kolommen. Harper 

Collins (77/85 Fullham Palace Road, Ham¬ 

mersmith, London W6 8JB), ISBN 0-00- 

220063-5. Prijs (gebonden) £ 19,99. 

Zoals de titel aangeeft behandelt dit boek niet 

allen insectenplagen in de tuin, maar ook ziek¬ 

ten veroorzaakt door schimmels, bacteriën, vi¬ 

rus en door een verkeerde bodemsamenstel¬ 

ling. Het is bedoeld voor tuinliefhebbers die 

niet voldoende thuis zijn in tenminste een van 

deze terreinen. Een belangrijk onderdeel is 

daarom een alfabetische lijst van plantensoor¬ 

ten met, per plant, een determinatietabel van 

de aantastingen en ziektebeelden die erop kun¬ 

nen worden aangetroffen. 

HERMAN VAN GENDEREN & LOUIS M. 

SCHOONHOVEN, m.m.v. Adriaan Fuchs, 

1998. Chemisch-ecologische flora van Ne¬ 

derland: een inleiding over aard en ecologi¬ 

sche betekenis van secundaire plantenstof- 

fen (2e ed.): i-xii, 1-299; lijntekeningen; index 

27 kolommen. KNNV Uitgeverij (Oudegracht 

237, 351 1 NK Utrecht; bestelnummer NB63), 

ISBN 90-5011-087-8. Prijs (gebonden) 

ƒ 69,50 (leden KNNV ƒ 59,50). 

Planten verweren zich tegen vraat door insec¬ 

ten niet alleen met haren of taaie bladeren, 

maar vooral met chemische verbindingen, de 

zogenaamde secundaire plantenstoffen. De 

variatie in deze stoffen, die wij herkennen als 

looistoffen, smaakstoffen, maar vooral ook als 

gifstoffen en narcotica, is enorm. In hoge ma¬ 

te zijn deze stoffen bepalend voor de insecten 

die op de planten worden aangetroffen, en 

daarom is dit boek ook voor entomologen van 

directe betekenis. 

ROSITA MOENEN, 1998. Geen tuin zonder 

dieren: handboek voor het dierenleven in 

de tuin: 1-352; talrijke kleurenfoto’s door 

Frits Bink; index van dieren 19, planten 9 ko¬ 

lommen. Uitg. Schuyt & Co. (Gedempte Oude 

Gracht 35, 2011 GL Haarlem), ISBN 90- 

6097-458-1. Prijs (gebonden) ƒ 59,50. 

Dit is geen boek voor de doorgewinterde ento¬ 

moloog, al zal die er wel met veel plezier in 

bladeren. Voor de minder doorkneden onder 

ons is het een goudmijn. In een prima combi¬ 

natie van een ontspannen, maar zeer informa¬ 

tieve, tekst en mooie foto’s geeft het een over¬ 

zicht van wat er in een natuurtolerante tuin aan 

dierenleven en diergedrag te verwachten is: 

van vleermuizen tot wormen, met heel veel in¬ 

secten daartussen. De rangschikking is syste¬ 

matisch, maar het boek wordt voorafgegaan 

door een groot hoofdstuk over natuurvriende¬ 

lijke tuininrichting. 
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Curculio elephas nieuw voor de Nederlandse fauna 
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HEIJERMAN, TH., 1999. CURCULIO ELEPHAS NEW FOR THE DUTCH FAimA (COLEOPTERA: CURCU 

LIONIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (5): 65-67. r 

UN i ry 
Abstract: Curculio elephas is recorded for the first time from The Netherlands. A single specimen was taken from a win¬ 

dow-pane of my house, which lies within the built-up area of Wageningen. Some details on ecology and distrubution are 

presented. 

Sectie Diertaxonomie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Postbus 8031,6700 EH Wageningen. 

Inleiding 

In Midden-Europa komen 11 soorten voor van 

het genus Curculio Linnaeus, waarvan er acht 

behoren tot het subgenus Curculio s. str. en 
drie tot het subgenus Balanobius Jekel (Lohse, 

1983). De drie Balanobius-soorten, die zieh in 

de gallen van hymenopteren ontwikkelen, ko¬ 

men alle in Nederland voor en van het subge¬ 
nus Curculio zijn tot nu toe zeven soorten in 

ons land waargenomen. De soorten van dit 

subgenus ontwikkelen zich in de vruchten van 

hazelaar (Corylus sp.), eik (Quercus sp.), tam¬ 

me kastanje (Castanea sp.) of in de katjes van 
berk (Betula sp.) en els (Alnus sp.). 

Op 18 september 1998 ving ik te Wagenin¬ 

gen één exemplaar van de enige soort die nog 
niet in ons land was aangetroffen, namelijk 

Curculio elephas (Gyllenhal). Dit exemplaar 

bevond zich aan de buitenzijde van het keu¬ 
kenraam van mijn woning in de stadswijk de 

Tarthorst. 

Op het eerste gezicht lijkt de soort (fig. 1) 
op de andere grotere soorten van het subgenus 
Curculio, namelijk C. glandium Marsham, C. 

venosus Gravenhorst en C. nucum Linnaeus, 
maar zij kan bij nadere beschouwing toch vrij 

gemakkelijk daarvan worden onderscheiden: 

Curculio elephas is slanker en lichter van 
kleur en bovendien is het achterste gedeelte 
van de naad bij C. venosus en C. nucum enigs¬ 

zins verheven, met min of meer opgerichte 
schubben. Voor alle zekerheid is het Neder¬ 

landse exemplaar vergeleken met de twee bui¬ 

tenlandse exemplaren in de collectie van het 
Zoölogisch Museum van Amsterdam. 

Voorkomen in Europa 

Curculio elephas is een wijd verbreide soort in 

West-Azië, Noord-Afrika en Zuid-Europa 
(Dieckmann, 1988). De soort komt bijvoor¬ 

beeld in vrijwel geheel Frankrijk voor met uit¬ 
zondering van het noorden (Hoffmann, 1954) 

en, in Europa, verder vooral in Portugal, Span¬ 

je, Italië, Bulgarije en de Oekraïne. Volgens 
Lohse (1983) kwam de soort vroeger welis¬ 

waar verbreid voor in het zuiden van Europa 

maar zou de laatste tijd nog nauwelijks wor¬ 
den waargenomen. Dieckmann (1988) geeft 
een overzicht van de gebieden in Midden- en 

Oost-Europa waar de soort werd verzameld en 

vermeldt dat van veel gebieden, waaronder het 
voormalige West-Duitsland, slechts waarne¬ 
mingen bekend zijn van de vorige eeuw. Ook 

in het voormalige Oost-Duitsland kwam de 
soort verbreid voor, maar zij is volgens Dieck¬ 
mann recent slechts verzameld in Branden¬ 

burg. Everts (1903) vermeldt dat de soort zou 
voorkomen in Westfalen en in de Rijnprovin¬ 

cie bij Elberfeld en dat zij in Nassau (ook in 
het Rheinland gelegen) “uit overwinterde ei¬ 
kels gekweekt” zou zijn (Everts, 1922). In de 
recente catalogus van Köhler & Klausnitzer 

(1998) wordt C. elephas genoemd van 9 van 
de 18 onderscheiden regio’s: in twee regio’s, 
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Fig. 1. Curculio elephas, zij- en bovenaanzicht. 

Westfalen en Hannover, zijn de waarnemin¬ 

gen van voor 1900; in Beieren en Sachsen zijn 

slechts waarnemingen bekend van voor 1950; 

van vijf regio’s zijn waarnemingen van na 

1950 bekend, namelijk van Baden, Hessen, 

Pfalz, Brandenburg en Thüringen. Curculio 

elephas is na 1950 dus niet in de ons omlig¬ 

gende gebieden waargenomen: Hessen is de 

dichtstbijgelegen regio en bevindt zich op een 

afstand van meer dan 100 km van Wagenin- 

gen. 

Biologie 

Curculio elephas wordt op eiken aangetroffen, 

maar zou in het zuiden van Europa ook op 

tamme kastanje (Castanea sativa Miller) 

voorkomen en daarop soms zelfs schade¬ 

lijk kunnen zijn (Lohse, 1983). Volgens 

Schwencke (1974) is de soort in vrijwel het 

hele verspreidingsgebied schadelijk, niet al¬ 

leen op tamme kastanje, maar ook op eiken, 

en in Turkije zelfs op hazelaar (Corylus avel- 

lana L.). Als voedselplanten noemt laatstge¬ 

noemde auteur tamme kastanje en hazelaar, de 

zomereik (Q. robur L.) en wintereik (Q. petra- 

ea (Matt.) Liebk), en verder nog een hele 

reeks voornamelijk Zuid-Europese eikensoor¬ 

ten. 

Schwencke (1974) en Scherf (1964) be¬ 

schrijven de ontwikkeling en de biologie van 

de larven en eerstgenoemde auteur gaat uitge¬ 

breid in op de schade die C. elephas kan ver¬ 

oorzaken. Zo beschrijft hij de zogenaamde 

“Melazo”-schade (kleverigheidsschade) die 

deze hoorder kan veroorzaken in vrijwel alle 

eikenbossen in Spanje. Door het aansteken 

van de eikels voor de eiafzetting wordt de 

placenta aangezet tot afscheiding van een 

stroopachtige substantie die door het boorgat 

naar buiten treedt. Dit sap komt terecht tussen 

eikel en napje (cupula), de placenta zelf ver¬ 

schrompelt en de eikel valt uit het napje. Een 

vergelijkbaar verschijnsel zou ook bij tamme 

kastanjes optreden waarbij de aantastings- 

graad samenhangt met de lengte, dichtheid en 

stevigheid van de stekels, die voor de kever 

een mechanische barrière vormen. De schade 

door de kevers veroorzaakt kan aanzienlijk 

zijn; Schwencke (1974) noemt bijvoorbeeld 

een aantastingspercentage van 90% van de 

vruchten bij variëteiten van tamme kastanje 

met weinig stekels. Hij vermeldt verder dat 

ook de aantasting van eikels economische 

gevolgen kan hebben omdat deze in Portugal 

bijvoorbeeld gebruikt worden voor de produc¬ 

tie van meel en olie-extract. Om de schade 

te beperken worden een aantal potentiële 

maatregelen genoemd, van de toepassing van 

chemische bestrijding tot het schudden van 

jonge boompjes toe. Als natuurlijke vijanden 

noemt hij, naast een aantal parasitaire Hyme- 

noptera (de braconide Sigalphus sculpturatus 

Szépligeti en de ichneumoniden Orthocentrus 

nigristernus Rudn. en Odontocolon glan- 

darius Rudn.), de boomklever {Sitta euro- 

paea Wolf) die in Spanje de kevers op zijn 

menu heeft staan, en de vlaamse gaai 

(■Garrulus glandarius (Linnaeus)), die in de 

voormalige Sovjet-Unie de larven uit de eikels 
zou halen. 

Een groot aantal van de genoemde voedsel- 
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planten van C. elephas komt in Nederland al¬ 
gemeen voor, hetzij van nature, hetzij aange¬ 

plant. Ook in de Tarthorst en nabije omgeving 
komen onder meer zomereiken en hazelaars 

voor in de groenvoorziening. Daarnaast zijn er 

in de nabije omgeving van de vindplaats moe¬ 
raseiken (Q. palustris Muenchh.) aangeplant. 

Deze uit Noord-Amerika geïmporteerde soort 
wordt echter nergens als voedselplant van C. 

elephas genoemd. 

Hoewel in de literatuur geen informatie te 
vinden is over het vliegvermogen en -afstan¬ 

den van C. elephas of van Curculio’s in het al¬ 

gemeen, is het zeer waarschijnlijk dat ze rede¬ 

lijk tot goed kunnen vliegen. Op het etiket bij 

één van de twee buitenlandse exemplaren van 
C. elephas stond vermeld dat deze was verza¬ 

meld op licht. Ook over de aantrekking tot 
licht viel in de literatuur geen informatie te 

vinden. Navraag bij enkele vlinderverzame- 
laars leerde dat Curculio' s in ieder geval niet 

veelvuldig op licht afkomen. Toch zijn er van 
enkele soorten lichtvangsten bekend: Daan 

Vestergaard ving op zijn balkon in Soest een 

exemplaar van C. glandium met een vang- 

lamp, Berend Aukema verzamelde C. venosus 

en C. glandium in een lichtval te Renkum en 
zelf heb ik waarnemingen van C. venosus op 

licht te Wageningen en Rhenen. 

Dankwoord 

Graag wil ik Miguel Alonso-Zarazaga bedanken voor in¬ 

formatie betreffende eiken en eikels en Daan Vestergaard 

en Berend Aukema voor respeetievelijk inzage in de col¬ 

lectie en voor beschikbaar stellen van materiaal verza¬ 

meld met een vanglamp. 
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A new species of Zeuzera (Lepidoptera: Cossidae) 

from Indonesia 

J. W. Schoorl Jr. 

SCHOORL, J. W., 1999. A NEW SPECIES OF ZEUZERA (LEPIDOPTERA: COSSIDAE) FROM INDONESIA. - 

ENT. BER., AMST. 59 (5): 68-70. 

Abstract: Zeuzera dujfelsi spec. nov. is described from Sulawesi (Indonesia). The male genitalia are figured. 

F. Simonszstraat 86 II, 1017 TK Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

During a PhD-study on Cossidae (Lepi¬ 

doptera) the author discovered an undescribed 

species of Zeuzera Latreille, 1804 from 

Sulawesi, which had been confused with 

Z. lineata Gaede, 1833. The new species can 

easily be distinguished from the latter by 

a dark, V-shaped marking in the cell of the 

forewing. For a better understanding of this 

well-known and infamous genus (with many 

pest species), the new species is here descri¬ 

bed after the male (female still unknown), and 

a figure of the male genitalia is provided. 

The species has probably been overlooked 

earlier, as it seems to be not a pest species. 

It occurs in natural forests at probably some¬ 

what higher altitudes. 

Zeuzera duffelsi spec. nov. 

(fig. 1-2) 

Type material 

Holotype: 3, Indonesia, Sulawesi, Minahassa, Mt.' 

Muajat, 1780 m, 8-9.x. 1985, leg. M. R. de Jong (ZM AN). 

Paratypes (all Indonesia, Sulawesi): 13, Minahassa, Mt. 

Muajat, 1780 m, 8-9.X.1985, leg. M. R. de Jong (ZMAN); 

13, Minahassa (coll. v. d. Bergh, ZMAN); 33, 
Minahassa, Dumoga-Bone National Park, 1000-1400 m, 

multistr. evergreen forest, monsoon forest, 9-15.V.1985 
(at light), leg. R. de Jong (RMNH); 43 (two specimens 

with genitalia preparations in glycerin at pin), district 

Goa, Malino, 1100 m, vi. 1938 (coll, van Groenendael, 

ZMAN); 23, Bonthain (coll, van Groenendael, ZMAN); 

13, Ereng-Ereng, Bonthain, 500 m, ix. 1938 (coll, van 

Groenendael, ZMAN); 23, Palu, Mt. Rangkunan, 1800 ft 
(BMNH); 13, Palu, Mt. Tompu, 2700 ft (BMNH); 13, 

Puncak Paloppo Road, Rantepao Paloppo, 34 km E of 

Rantepao, 1000 m, 30.x. 1993, leg. J. P. & M. J. Duffels 

(ZMAN); 13, 30 km NE of Enrekang, Mt. Rantemano, 

1400 m, lower montane forest, 5.xi. 1993, leg. J. P. & M. 

J. Duffels (ZMAN); 13, E side of Lake Matana kg., 

Salura, 450 m, logged rain forest, 15.x. 1993, leg. J. P. & 

M. J. Duffels (ZMAN); 1 3, ridge between Lake Matana 

and Lake Mahalona, Salura, 600 m, rain forest, 14.x. 1993, 

leg. J. P. & M. J. Duffels (ZMAN); 1 3, S of Batas, 60 km 

of Wotu, 1000 m, primary rain forest, 22.x. 1993, leg. J. P. 

& M. J. Duffels (ZMAN). 

Abbreviations: BMNH: The Natural History Museum, 

London, United Kingdom; RMNH: National Museum of 

Natural History, Leiden, The Netherlands; ZMAN: 

Zoological Museum, University of Amsterdam, Amster¬ 

dam, The Netherlands. 

Description 

Male. Overall appearance (fig. 1) typical of 

Zeuzera-species (see Roepke, 1957: 12-18, pis 

1-2), and externally most closely resembling 

Zeuzera lineata. Wings are mainly white with 

many dark striae and dots. In external mor¬ 

phology the species shows the characteristics 

of Zeuzera, as described by Schoorl (1990). 

Head. Frontal tuft short to moderately short 

and mainly dark fuscous. Tuft on vertex 

moderately short and white. Male antenna 

basally bipectinate for ZA up to Z, and 

distally filiform. 

Thorax. Dorsally mainly white, with four 

pairs of dark fuscous spots. Legs partly fus¬ 

cous. Many stout spines on tarsi, but these 

missing on fifth tarsomere. Fifth tarsomere is 

1.5 to 2 times length of fourth one. 

Wings. Wingspan: 5.0-6.5 cm. Forewing 

semi-transparent with mostly white scales, 
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Fig. 1. Zeuzera duffelsi spec, 

nov., <5, holotype (photo R. de 

Vos). 

with many fuscous striae in between veins 

(reaching up to veins), with dark fuscous, 

V-shaped marking on branching of M in cell 

with a blue/green metallic lustre, and with 
many small spots along costa (more than in 

Z. lineata). Fringes very short. R1 branching 

off well before chorda. R3(4+5) connate up to 

very shortly stalked. Humeral plate VA up to 

VA times size of radial bridge. Ovoid sclerite 

approximately as long as radial bridge and 
rather wide (cf. Schoorl, 1990). Hindwing 

mainly white with a few dark spots along its 
margin, and M, CuA, CuP and A1+2 covered 

by dark fuscous scales in proximal half of 

wing (conspicuous). Anal region moderately 
elongate. Anal plate very to moderately short. 

Abdomen. Mainly white with dorsally 

Fig. 2. Zeuzera duffelsi spec, nov., paratype, male genita¬ 

lia (side view) 

five pairs of fuscous dots and distally 
three short, dark stripes. 

Male genitalia (fig. 2). Genitalia very typi¬ 

cal for a Zeuzera-species (cf. Roepke, 1957: 
pis 6-7); Holloway, 1986: 30-34, fig. 85-87). 

Uncus moderately long and moderately slen¬ 

der, pointed, and with rather short, bluntly 
pointed side lobes (viz. lora sensu Roepke, 

1957). Transtilla rather wide (side view) and 

with almost parallel lateral margins. Aedeagus 
moderately and moderately slender, only 

slightly widened and more sclerotized proxi- 
mally, and with rather short, moderately 

thin and bluntly pointed ornamental sclerite 
distally. Aedeagus lacks small spines. Valves 

moderately long and slender, more than twice 
as long as wide, and very little pointed. 

Diagnosis 

Zeuzera duffelsi differs from Z. lineata by the 
dark, V-shaped marking in cell on forewing, 
darkened veins partly in and near cell of hind¬ 
wing, narrower valves in genitalia, a wider 

transtilla, and the lack of small spines in the 
aedeagus (cf. Roepke, 1957: pi. 2, fig. 1 ; pi. 7, 
fig. 2). Zeuzera borneana Roepke, 1957 
occurs on Kalimantan, has more rounded dots 
on forewing which mostly do not reach the 

veins, lacks the characteristic V-spot, has mo¬ 
re greenish lustre of dark markings, and has 
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probably wider valves (cf. Roepke, 1957: 

pi. 6, fig. 8). 

Etymology 

The species is named after Dr J. P. Duffels 

(ZMAN), who works on south-east Asian 

Cicadoidea and their biogeography, and who 

together with his wife collected quite a few of 

the specimens. 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
e-mail koomen@naturalis.nnm.nl mei 1999 

50^0% 
154e Zomerbijeen- 
komst te Hunsel 
(L.), 4-6 juni 

Aanmelden is nog 
mogelijk! Maak 
voor het hele week¬ 
end ƒ 85,- over op 
giro 449041 t.n.v. 
O. Vorst inz. zomer- 

bijeenkomst, Utrecht. Liefst voor 22 mei 
1999! Zie het Verenigingsnieuws van maart 
voor verdere details. Extra reden om te ko¬ 
men: demonstratie van de nieuwste versie 
van ORDE. Voor vragen: Oscar Vorst, tel. 
030-2722209, vorst@xs4all.nl 

►VERSLAG van de 153e ZOMERBIJEENKOMST 
te Pieterburen, 5 t/m 7 juni 1998 

O. Vorst 

De organisatie van deze zomerbijeenkomst 
werd verzorgd door R.T.A. Schouten, O. Vorst 
en namens het NEV-bestuur P. Koomen. J. de 
Leeuw en C.J. Zwakhals droegen bij aan de 
voorbereidingen. 

Deelnemers 
Het aantal deelnemers was deze maal kleiner 
dan gebruikelijk, hetgeen waarschijnlijk veroor¬ 
zaakt werd door de excentrische ligging van Pie- 
terburen en de geringe aantrekkingskracht die 
dit gebied (onterecht) op veel entomologen, in 
het bijzonder dipterologen, schijnt te hebben. 
De volgende personen namen deel: B. Aukema, 
P. Boer, J.G.M. Cuppen, P.H. van Doesburg, 
M.B.P. Drost, H.T. Edzes, J.A. Heetman, T. Heij- 
erman, W.R.B. Heitmans, D.J. Hermes, J. Huij- 

bregts, mw. S. Kofman, P. Koomen, J. Krikken, 
J.H. Küchlein, mw. C. Küchlein, W. Kuijken, S.C. 
Langeveld, H. Nieuwenhuysen, mw. G.C. van 
Nimwegen, mw. S.P. Phoon, mw. J.D. Prinsen, 
J.C.P.M. van de Sande, M. Schilthuizen, Fenna 
Schilthuizen, Jan Schilthuizen, R.T.A. Schouten, 
J. Smit, mw. A.S.W. Span, mw. S.M. Stolz-de 
Rijke, A.P.J.A. Teunissen, mw. M.F.H. Teunis- 
sen-Van Zon, A.J. Threels, J. van Tol, B.J. van 
Vondel & O. Vorst. 

Lijst van vindplaatsen 
and Den Andel, vloeivelden en omgeving conser¬ 

venfabriek. AC 230-601. 
baf 1 Baflo; Noordpolder; gesleept; poldersloot 

met zoute kwel en dijk. AC 230-604. 
baf2 Baflo; Noordpolder; zeedijk; kwelder; ge¬ 

zeefd; gesleept; handvangst. AC 230-605. 
baf3 Baflo; Noordpolder; kwelder. AC 231-605. 
bal De Marne; Ballastplaat. AC 210-595 (5x5 km), 
del 1 Delfzijl; Fivellaan; sloot; handvangst. AC 255- 

594. 
del2 Delfzijl; Kustweg; gracht. AC 256-596. 
del3 Delfzijl; Kustweg; Typha/Phragmites-moeras. 

AC 255-596. 
flau 1 Friesland; Dongeradeel; Anjum; Lauwers¬ 

meer; Polder de Band. AC 206-602. 
flau2 Friesland; Dongeradeel; Anjum; Lauwers¬ 

meer; Polder de Band. AC 205-601. 
flau3 Friesland; Dongeradeel; Oostmahorn; Lau¬ 

wersmeer. AC 206-598. 
flau4 Friesland; Dongeradeel; Enumazijl; Lauwers¬ 

meer. AC 205-597. 
harg Haren; Glimmen; dorp; geklopt in tuin. AC 

238-573. 
har Harenermolen, voormalige boomkwekerij. AC 

238-574. 
harm Haren; Harenermolen; gesleept; geklopt. AC 

237-574. 
hor Hornhuizen, ruderale tuin. AC 219-600. 
harv Haren; Glimmen; Vogelzang; wegberm; ge¬ 

sleept. AC 239-572. 
kanl Kantens; Klinkenborgerweg; sloot. AC 239- 

599. 
kan2 Kantens; Stitswerd; bij zweefvliegveld; hand- 
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vangst. AC 235-596. 
kho Kloosterburen; Hornhuizen; wegberm; hout- 

singel; gesleept; geklopt. AC 219-600. 
kkh Kloosterburen; Kleine Huisjes; handvangst. 

AC 222-601. 
kol 1 Friesland; Kollumerland; Lauwersmeer; Zout- 

kamperplaat; gesleept zilt grasland; hand¬ 

vangst. AC 212-595. 
kol2 Friesland; Kollumerland; Lauwersmeer; Zout- 

kamperplaat; sloot; gespoeld. AC 213-595. 

kol3 Friesland; Kollumerland; Lauwersmeer; Kollu- 

merwaard; oever plas; paardenmest. AC 209- 

593. 
kol4 Friesland; Kollumerland; Lauwersmeer; Kollu- 

merwaard; oever sloot. AC 208-593. 

KLO Friesland; Kollumeroord. AC 205-590 (5x5 

km). 

lau De Marne; Lauwersoog. AC 205-600 (5x5 km). 
#lau De Marne; Lauwersmeer; Lauwersoogbos; 

potvallen met vis en menselijke fecaliën in 

loofbos. AC 211.0-602.0. 
lau 1 De Marne; Lauwersmeer; Ballastplaat; achter 

schors Populus. AC 209-600. 

Iau2 De Marne; Lauwersmeer; Ballastplaat; De 

Rug; smalle sloot; brede sloot, gespoeld oe¬ 

ver; onder hooi; tussen mos; duindoornstru- 

weel; op Mentha: handvangst. AC 209-601. 

Iau3 De Marne; Lauwersmeer; Noordergat; cam¬ 

ping De Lauwers; aanspoelsel wad; schapen- 

mest; dood konijn; gezeefd rietland; hand¬ 

vangst. AC 209-602. 

Iau4 De Marne; Lauwersmeer; Strandweg; op 

zwam; poel; handvangst. AC 211-599. 

Iau5 De Marne; Lauwersmeer; Strandweg; berm- 

sloot N en Z; gesleept; getrapt rietkraag. AC 
212-597. 

Iau6 De Marne; Lauwersmeer; Lauwersoog. AC 

210-601. 

Iau7 De Marne; Lauwersmeer. AC 211-601. 

Iau8 De Marne; Lauwersmeer. AC 213-595. 

Iau9 De Marne; Lauwersmeer; oever; paarden¬ 

mest. AC 213-596. 

lau 10 De Marne; Lauwersmeer; dode duif. AC 208- 

602. 

lau 11 De Marne; Lauwersmeer; oever plas. AC 210- 
602. 

#lau 11 De Marne; Lauwersmeer; Lauwersoog; pot¬ 

vallen met vis en menselijke fecaliën in orchi¬ 

deeënrijk grasland. AC 210.8-602.1 

mar De Marne; Marnewaard; 210-600 (5x5 km), 

marl De Marne; Marnewaard; geklopt en gesleept 

van Sa/ix repens, Hippophae rhamnoides en 

Urtica dioica: gezeefd uit gras; brakke plas, 

gespoeld oever. AC 213-602. 
mar2 De Marne; Marnewaard; Thero-Airion; konij¬ 

nenkeutels; geklopt van Alnus g/utinosa: "lek¬ 

kende" Populus; brakke sloot, gespoeld 
oever; gesleept. AC 213-601. 

mar3 De Marne; Marnewaard; gesleept. AC 216- 
601. 

mar4 De Marne; Marnewaard; gesleept. AC 215- 

601. Let op ook code ulr 1 voor monster aan 

kant Waddenzee. 
mar5 De Marne; Marnewaard; zoute kwelder; 

schraal grasland; gesleept; geklopt; gezeefd; 

zoute kwelplek. AC 213-603. 

mar6 De Marne; Marnewaard; plas met rietkraag; 

konijnenkeutels. AC 212-601. 
mar7 De Marne; Marnewaard; sloot met riet. AC 

212-600. 
mar8 De Marne; Marnewaard. AC 212-602. 

mar9 De Marne; Marnewaard; grasland. AC 212- 

598. 
marIO De Marne; Marnewaard; slootkant met elzen. 

AC 212.8-598.5. 
marll De Marne; Marnewaard; Vlinderbalgbos; el- 

zen-esdoornbos. AC 213-598. 
midi Middelstum; centrum; sloot, op Phragmites 

australis. AC 238-596. 
mid2 Middelstum; nieuw natuurgebied; recent ge¬ 

graven plas. AC 239-596. 

nbr Noordbroek, rond zandwinningsplas Het 

Veen. AC 253-578. 
nla Noordlaren, Appelbergen. AC 239-572. 

oost Oosterbroek; Uiterburen; zandafgraving; ge¬ 

sleept. AC 253-578. 

pied Eenrum; Pieterburen; Domies Toen. AC 225- 

602. 

pieo Eenrum; Pieterburen; omgeving. AC 226-601. 

SLI Eenrum; Pieterburen; De Slikken. AC 225-600 

(5x5 km). 

slik Eenrum; Pieterburen; Kaakhorn; omgeving 

kampeerboerderij De Slikken; op toilet; ge¬ 

sleept; geklopt; handvangst; vliegend. AC 

228-603. 

slip Eenrum; Pieterburen; Pieterburenwad (boven 

Kloosterburen); handvangst.. AC 223-603. 
sliw Eenrum; Pieterburen; kwelder De Slikken; ge¬ 

sleept; handvangst; onder steen aan dijkvoet; 

gezeefd. AC 228-604. 

sliz Eenrum; Pieterburen; kwelder De Slikken; 

handvangst. AC 228-605. 

tzal 't Zandt; Eenum; Bosweg; sloot. AC 246-595. 

tza2 't Zandt; Oosterwijtwerd; Damsterweg; sloot. 

AC 250-594. 

ulrl De Marne; Ulrum; Groningerwad; kwelder, 

aanspoelsel, onder dode vogels. AC 215-601. 

ulr2 De Marne; Ulrum; Groningerwad; gezeefd uit 

hooi op kwelder; handvangst; kwelder en dijk- 

lichaam. AC 216-601. 

ulr3 De Marne, Ulrum, Westpolder, dijksloot. AC 

216-600/601. 

VLB De Marne, Marnewaard; Vlinderbalgbos. AC 

210-595(5x5 km). 

war Warffum, Warffumerbos. AC 232-600. 
wda Warffum; Den Andel; fabrieksterrein; ge¬ 

sleept; afvalhoop bij fabriek; kleiplas, sloot. 
AC 230-601. 

wwb Warffum; Warfummer Bosch; gesleept. AC 

232-600. 

weh Leens; Wehe-den Hoorn; omgeving. AC 223- 
597. 
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wehl Leens; Wehe-den Hoorn; Abelstokstertil; op 
Anthriscus sylvestris; op riet langs Kromme 
Raken; handvangst. AC 225-596. 

#weh1 Leens; Wehe-den Hoorn; Abelstokstertil; pot- 
vallen met vis en menselijke fecaliën in gras¬ 
land en loofbos. AC 225.5-596.6 + 225.7- 
596.6. 

weh2 Leens; Leenstertil; op Anthriscus sylvestris. 
AC 220-596. 

#weh2 Leens; Leenstertil; potvallen met vis en men¬ 

selijke fecaliën in loofbos. AC 220.3-596.3. 
wek Eenrum; Westernieland; kwelder. AC 225-600 

(5x5 km). 
wesl Westernieland, kwelder. AC 228-604. 

wes2 Westernieland, De Slikken. AC 228-603. 

gebruikte symbolen 
# potval 

> lichtval of lichtvangst met laken 

► DERMAPTERA - oorwormen 
W.R.B. Heitmans 8 J. Huijbregts 

FORFICULIDAE 

Forficula auricularia (gewone oorworm): 

#lau, #lau11, wes2(3 grote nimfen), 

piedCnest' met ±7 nimfen) 

►ORTHOPTERA - sprinkhanen en krekels 
W.R.B. Heitmans 

TETTIGONOIDEA - sabelsprinkhanen (s.l.) 

Conocephalus dorsalis (rietsprinkhaan): 

wes1(1 nimf) 

Tettigonia viridissima (groene sabelsprink- 

haan): pied(1 nimf), wes2(2 nimfen) 

► HETEROPTERA - wantsen 
B. Aukema, J. G. M. Cuppen 8 D. J. Hermes 

Het overzicht omvat naast waarnemingen van 

de auteurs ook gegevens van materiaal verza¬ 

meld door M. B. P. Drost, H. T. Edzes, Th. Heij- 

erman, J. van Tol en O. Vorst. De nomenclatuur 

en volgorde zijn volgens Aukema (1989). De met 

G aangeduide soorten waren tot dusverre nog 

niet uit de provincie Groningen vermeld. In de 

lijst zijn ook de gegevens opgenomen van de 

vondsten van J. G. M. Cuppen tijdens het week¬ 

end van de sectie Everts in de Lauwersmeer (5- 

7 september 19Ô7). Twee vindplaatsen (kol 1 en 

kol2) liggen in Friesland. Geen van de daar ge¬ 

vangen soorten is nieuw voor de provincie Fries¬ 

land. 

NEPIDAE 

Nepa cinerea\ dell, del2, del3, kanl, Iau2, 
Iau4, Iau5, tzal, tza2 

Ranatra linearis: dell 
CORIXIDAE 

Cymatia coleoptrata: Iau5 
Arctocorisa germari: kol2 

CaHicorixa praeusta: and, del2, kol2, Iau5, 

mid2 

Corixa affin is: kol 2, Iau2 

G Corixa panzeri: kol2, Iau2, Iau4 

Corixa punctata-, dell, del2, del3, kanl, Iau2, 

Iau4, Iau5, mid2, tza2 

Hesperocorixa Hnnaei\ del 1, del2, del3, kol2, 
Iau4, Iau5 

ffesperocorixa sah/bergi: del 1, del3, Iau5, 

tza2 

Paracorixa concinna: del2, kol2, Iau2, Iau4, 

ulr3 

G Sigara stagna/is: baf 1, baf2, Iau4, Iau5, marl 

Si ga ra se mi striata: mid2 

Sigara striata : dell, del2, del3, kanl, kol2, 

Iau2, Iau4, Iau5, marl, mid2, ulr3 

Sigara fa/leni: del2, kol2, Iau2, Iau4, ulr3 

Sigara iactans: and, del2, Iau4 

Sigara lateralis-, and, baf 1, baf2, kanl, kol2, 

Iau2, Iau4, Iau5, mid2, ulr3, wesl 

NAUCORIDAE 

llyocoris cimicoides: del 1, del3, Iau4, Iau5, 

mid2 

NOTONECTIDAE 

Notonecta g/auca: Iau2, Iau5, tzal 

G Notonecta viridis: Iau2, Iau4, Iau5, kol2 

PLEIDAE 

Plea minutissima'. del 1, del2, Iau4, Iau5, mid2 

MESOVEUIDAE 

G Mesove/ia furcata: Iau4 

HEBRIDAE 

Hebrus ruficeps: Iau2, mar2 

HYDROMETRIDAE 

Hydrometra stagnorum: del 1, del2, kanl, 

Iau2, Iau4, marl, mar2, mid2, tzal 

VELIIDAE 

Microvelia reticulata: dell, del2, kol2, Iau2, 

Iau4, Iau5, mid2, tzal 

GERRIDAE 

Gem's lacustris: dell, Iau2, Iau4 
Gerris odontogaster: baf2, kol2, Iau2, Iau4, 

Iau5 
Gerris thoracicus: baf2, del2, kanl, kol2, Iau2, 

Iau4, mar2, mid2, tza2 

SALDIDAE 
Chiloxanthus pi/osus: baf2 

Sa/da littoralis'. baf2, marl, ulr2, wesl 

Halosalda lateralis-, baf, baf3, ulr2 

Nederlandse Entomologische Vereniging XIX 



NEV Verenigingsnieuws mei 1999 

G Sa/dula arenicola: Iau2 

Sa/du/a me/anosce/a : Iau2. Deze zeldzame 

saldide is in Nederland recent alleen gevon¬ 

den op Schiermonnikoog en Terschelling en 

in de Lauwersmeer (Aukema, 1989). In 1998 

werd zij door de eerste auteur herontdekt in 

Zuid-Limburg. Het is een soort van spaar¬ 

zaam begroeide, zandige terreinen. In de 

Lauwersmeer komt zij soms plaatselijk mas¬ 

saal voor. 

G Sa/dula orthochi/a: and, har, nbr 

G Sa/du/a pa/lipes: and, Iau2, marl 

Sa/du/a pa lustris: lau 2, ulrl 

Sa/du/a pi/ose/la: Iau2, mar5 

Sa/du/a sanatoria: Iau2, Iau5, marl, nbr 

TINGIDAE 

Tingis ampliata: and, hor, kol2, marl 

MICROPHYSIDAE 

Loricula elegantula: har 

MIRIDAE 

G Oncoty/us punctipes: nbr Een aantal larven 

werd van de waardplant boerenwormkruid 

gesleept. De meest noordelijke vindplaats 

van deze in Nederland betrekkelijk zeldzame 

soort. 

G Conostethus griseus: baf2, baf3, mar5, ulr2, 

wesl 

G Plesiodema pinetella: har 

Psa/lus perrisi: nla 

Psal/us varians: nla 

G Europiella decolor ( = P/agiognathus litoral is): 
ulr2 

G Chlamydatus pulicarius: nbr 

G Chlamydatus sa/titans: baf2, mar5 

G Sthenarus rotermundi: hor 

Cyllecoris histrionius: nla 

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus: har, nla 

Orthoty/us f/avosparsus: baf2, ulr2, wesl 

G Orthoty/us moncreaffi: baf2, ulr2, wesl 

G Orthoty/us rubidus: baf2, ulr2, wesl 

G Pithanus maerkelii: mar5, tza2 

G Lygus adspersus: nbr. Een <f van bijvoet ge¬ 

sleept. 

G Lygus geme/latus: and, nbr. Een ? van 

bijvoet gesleept. 

G Lygus maritimus: and, har, hor 

G Lygus pratensis: nbr. In klein aantal van 

bijvoet gesleept. 

Lygus rugu/ipennis: and, har, hor, nbr 

Liocoris tripustulatus: and, hor, ulr2, wes2 

Orthops cam pestris: and, ulr2 

G Orthops basa lis: hor 

Lygocoris pabu/inus: and, hor, nbr 

Rhabdomiris stria tel lus: har 

C/osterotomus norwegicus: and, hor, nbr 

Capsus ater: baf2, baf3, kanl, mar5, ulr2, 

wesl 

G Acetropis gimmerthalii: nbr. Larven in aantal 

van reukgras gesleept. De meest noordelijke 

vindplaats in Nederland. 

Stenodema ca/carata: and, har, hor, mar2, 

mar5, nbr, ulr2, war 

Stenodema trispinosa: and, kol 1, mar5 

Stenodema laevigata: har, hor, nbr, nla 

Notostira elongata: har, nbr 

G Megaloceroea recticornis: har 

Trigonotylus caelestialium: and, har, mar5, 

nbr, ulr2, war 

G Teratocoris antennatus: rmar5 

G Teratocoris saundersi: mar5 

G Leptopterna dolabrata: har, nbr 

Leptopterna ferrugata: baf3, mar5, nbr 

NABIDAE 

Himacerus mirmicoides: har, hor, mar2 

Nabis ericetorum: har 

Nabis ferus: and, nbr, ulr2 

ANTHOCORIDAE 

Anthocoris nemoralis: marl, mar5 

Anthocoris nemorum: and, mar2, nla, war 

G Orius niger: hor 

Orius majuscu/us: and, Iau2 

G Xy/ocoris galactinus: and 

PIESMATIDAE 

G Pi esma qua dra turn : ulr2 

LYGAEIDAE 

Nysius senecionis: and, har, hor 

Kleidocerys resedae: mar2 

Cymus c/aviculus: and, har, hor, kol 1 

G Cymus glandicolor: mar5 

G Cymus melanocephalus: har 

G Metopoplax dito moi des: and. Een? van 

reukloze kamille gesleept. 

Heterogaster urticae: and, baf2 

G Gastro des grossipes: har 

Sco/opostethus affinis: and 

Sco/opostethus thomsoni: and, ulr2 

G Stygn o co ris fuligin eus: and, har 

Stygnocoris sabu/osus: Iau2 

Peritrechus genicu/atus: marl, mar5, wesl, 

ulr2 

COREIDAE 

Coreus marginatus: har, nbr 

G Spathocera dahlmannii: har 

RHOPALIDAE 

G Corizus hyoscyami: har, mar4. Twee exem¬ 

plaren gesleept. Voor Nederland zeer noorde¬ 

lijke vindplaatsen. 

b Hhopa/us tigrinus: hor, nbr. In klein aantal ge¬ 

sleept van reukloze kamille. 

G Rhopalusparumpunctatus: har, hor 
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G Stictop/eurus abuti/on: and, hor. In klein 

aantal gesleept van reukloze kamille. 

G Stictopleurus punctatonervosus: nbr. Een o" 

van ruderaal terrein gesleept. De meest noor¬ 

delijke vindplaats van deze soort. 

PENTATOMIDAE 

G Do/ycoris baccarum: nbr 

ACANTHOSOMATIDAE 

G Cyph oste th us tri stria tus: nbr 

Commentaar 
Uit Groningen werden tot dusverre slechts 144 

soorten wantsen gepubliceerd (Aukema, 1989), 

een aantal waarmee het verreweg de minst be¬ 

deelde provincie is. In dezelfde publicatie wor¬ 

den voor Friesland en Drenthe respectievelijk 

315 en 324 soorten vermeld. Het leidt geen twij¬ 

fel, dat onderbemonstering van Groningen hier¬ 

aan ten grondslag ligt. Illustratief zijn ook de hier 

vermelde resultaten van twee weekeinden 

vangen: een totaal van 109 soorten, waarvan er 

niet minder dan 43 nieuw zijn voor de provincie 

Groningen! 

Naast een groot aantal algemeen in Neder¬ 

land voorkomende soorten en een aantal aan 

kustmilieus gebonden "zoutminnende" soorten, 

werden ook een vijftal xerotherme soorten aan¬ 

getroffen, die zich recent sterk in Nederland in 

noordelijke richting hebben uitgebreid (Aukema 

et al., 1997): Metopoplax ditomoides, Corizus 
hyoscyami, Rhopa/us tigrinus, Stictopleurus abu¬ 
ti/on en S. punctatonervosus. 

Literatuur 
Aukema, B., 1989. Annotated checklist of Hemiptera-Hete- 

roptera of The Netherlands. - Tijdschr. Ent. 132: 1-104. 
Aukema, B., D.J. Hermes 8 J.H. Woudstra, 1997. Interes¬ 

sante Nederlandse wantsen (Heteroptera). - Ent. Ber., 
Amst. 57: 165-182. 

► NEUROPTERA - netvleugeligen 
W.R.B. Heitmans 

CHRYSOPIDAE - gaasvliegen 

Chrysopa peda : pied 

HEMEROBIIDAE - bruine gaasvliegen 

Hemerobius humu/inus: wes2 

► MACROLEPIDOPTERA - grote vlinders 
J.H. Küchlein & W.R.B. Heitmans 

De gegevens hebben betrekking op adulten, 

tenzij anders wordt vermeld. De getallen achter 

de vindplaatscodes geven de waargenomen 

aantallen weer. De volgorde van de soorten en 

de nomenclatuur zijn bij de dagvlinders volgens 

Tax (1989) en bij de Macro-nachtvlinders vol¬ 

gens De Vos (1995). 

PIERIDAE - witjes 

Pieds brassicae (groot koolwitje): vlb(2), 
pied(1 ) 
Pieds rapae (klein koolwitje): pied(2) 

Pieds napi (klein geaderd witje): lau(2), 
pied(1 ) 

LYCAENIDAE- blauwtjes 

Polyommatus icarus (icarusblauwtje): vlb(1 ), 
lau(4) 

NYMPHALIDAE - schoenlappers 

Vanessa atalanta (atalanta): pied(1) 

SATYRIDAE - zandoogjes 

Coenonympha pamphilus (hooibeestje): 
mar(3) 

GEOMETRIDAE 

Xanthome fluctuata: >su(1) 

SPHINGIDAE - pijlstaarten 

Sphinx Hgustrii (ligusterpijlstaart): >Sü(2) 
NOTODONTIDAE 

Phalera bucephala : > mar( 1 ) 

LYMANTRIIDAE 

Leucoma salicis: LAU(rupsen), KOL(rupsen), 
beide op Sa/ix sp. 

ARCTIIDAE - beervlinders 

Tyria jacobaeae: vlb(3) 
NOCTUIDAE - uilen 

Acronicta tridens: >su(2) 
Oligia fasciuncula : >su( 1 ) 

Mesoligia furuncula: >Sl_l(2) 
Lacanobia o/eracea: >su(1) 
Mythimnia impura : >SLl( 1 ) 

Agrotis exclamationis: >mar(3), >su(1) 

Literatuur 
Tax, M.H., 1989. Atlas van de nederlandse dagvlinders: 1- 

248. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland, vlinderstichting, 's-Graveland en Wagenin- 
gen. 

Vos, R. De, 1995. Naam- en codelijst van de Nederlandse 
Macro-nachtvlinders (Lepidoptera: Heterocera). - Versla¬ 
gen en Technische Gegevens 64: 1-100. 

► MICROLEPIDOPTERA - kleine vlinders 
J.H. Küchlein 

De gegevens hebben betrekking op adulten, 

tenzij anders wordt vermeld. De getallen achter 

de vindplaatscodes geven de waargenomen 

aantallen weer. De volgorde van de soorten en 

de nomenclatuur zijn volgens Küchlein (1993). 

Behalve door de auteur zijn gegevens verzameld 

door mevr. J.D. Prinsen en de heer A.P.J.A. Teu- 

nissen. 
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NEPTICULIDAE 

Stigme/la perpygmaeella : mar (1 mijn) op 

Crataegus monogyna 
GRACILLARIIDAE 

Caloptilia stigmate Ha : mar (1 mijn) op Salix ci¬ 
nerea 
Caloptilia syringella: mar (2 mijnen) op 

Syringa vulgaris 
Aspi/apteryx tringipennella : lau ( 1 ) 

Parornixanglicella: mar (1 mijn) op Crataegus 
monogyna 
Parornix betulae: VLB (1 mijn) op Betula sp. 

Phyllonorycter quercifoliella: klo (1) 

Phy/lonorycter salicico/e/la: klo (1 mijn) op 

Salix caprea, mar (1 mijn) op Salix cinerea 
BUCCULATRICIDAE 

Buccu/atrix maritima: wek (3) 

YPONOMEUTIDAE 

Argyresthia spin ose Ha: KLO (1 ) 

GLYPHIPTERIGIDAE 

Glyphipterix thrasonella: VLB (53) 

OECOPHORIDAE 

Borkhausenia fuscescens: mar (1) 

HofmannophHa pseudosprete/la: su (1 ) 

ELACHISTIDAE 

E/achista argentella: lau (1 ), wek (2) 

COLEOPHORIDAE 

Coleophora badiipennella : KLO (vraat) op LH- 
mus sp. 

Coleophora serratel/a : mar (1 zak) op Alnus 
g lutin osa 
Coleophora spinella: VLB (1 zak) op Crataegus 
monogyna 
Coleophora viminete/la: klo (1 zak) op Sa/ix 
aurita, mar (10 zakken op Sa/ix cinerea) 
Coleophora peribenanderi: lau (6 zakken), 

mar (10 zakken), vlb (5 zakken), alle op Cir- 
sium sp. 

GELECHIIDAE 

Scrobipa/pa instabile Ha: wek (1) 

TORTRICIDAE 

O/ethreutes lacuna na: mar (1 ) 

Orthotaenia undulana: mar (1) 

CHOREUTIDAE 

Anthophila fa brida na: klo (1 ) 

PYRALIDAE 

Cram bus pascuella: VLB (101) 

Crambus pratella: BAL (1 ), lau (1 ), VLB (201 ) 

Crambus lathonie/lus: mar (1 ) 

Scoparia ambiguella : SLi (1) 

Acentria ephemerella: SLi (1) 

Commentaar 

Het jaar 1998 was het natste sedert mensenheu¬ 

genis. Dat wisten we tijdens de zomerbijeen- 

komst nog niet, maar we hadden er wel een ver¬ 

moeden van. Lichtvangst was door regenval dan 

ook onmogelijk of leverde door de koude nach¬ 

ten vrijwel niets op, terwijl overdag de regenbui¬ 

en onze activiteiten belemmerden. 

In totaal zijn tijdens de zomerbijeenkomst 

door ons 38 soorten microlepidoptera waarge¬ 

nomen, wat een bijna niet te evenaren diepte¬ 

punt betekent. Dit lage aantal soorten is niet uit¬ 

sluitend aan de weersomstandigheden toe te 

schrijven, maar ook aan de afwezigheid van on¬ 

ze lepidopterologen. Waarschijnlijk heeft deze 

magere opkomst te maken met het ingeroeste 

vooroordeel over faunistische armoede van de 

provincie Groningen. Evenwel, de resultaten van 

een excursie van de sectie Snellen in 1996 naar 

de provincie Groningen, waarbij 159 soorten mi¬ 

cro's zijn gevonden, hebben de faunistische 

kwaliteiten van de provincie nog eens duidelijk 

onderstreept. 

Toch zijn er nog wel faunistische lichtpuntjes 

te ontdekken. Twee soorten micro's van de lijst 

zijn niet eerder in de provincie Friesland waarge¬ 

nomen: Coleophora badiipenella en Argyresthia 
spinose/la. Voor de provincie Groningen zijn drie 

nieuwe soorten te melden, namelijk Glyphipterix 
thrasonella, E/achista argentella en Coleophora 
peribenanderi. 

Literatuur 
Küchlein, J. H., 1993. De kleine vlinders: 1-715. - Pudoc, 

Wageningen. 
Küchlein, J. H., 1998. Micro's gevonden tijdens de meer¬ 

daagse Snellen-excursie (28-30 juni 1996) met als stand¬ 
plaats Sellingen (prov. Groningen). - Franje 2: 5-6. 

-HYMENOPTERA ACULEATA p.p. - 
angeldragers: bijen en wespen 
P. Kuijken, H. Nieuwenhuijsen, W. Heitmans & J. Smit 

BETHILIDAE 

Bethy/us cepha/otes: mar8(1v) 

CHRYSIDIDAE 

C/eptes semiauratus: mar8(2m, 1 v) 

Chrysis ignita: wes2(2v) 

TIPHIIDAE ‘ 

Tiphia minuta: mar8(2m) 

POMPILIDAE 

Aup/opus carbonarius: pied(lv) 

Caliadurgus fasciate/lus: mar8(2v) 

Arachnospi/a anceps: mar8(2m) 

Arachn ospi la trivia lis: m a r8( 1 m ) 

VESPIDAE 

Ancistrocerus gazella : wes2(1v) 

Ancistrocerus nigricornis: pied(lv) 

Ancistrocerus oviventris: pied(2m) 
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Ancistrocerus parietinus: pied(lv) 

Vespula vulgaris: pied(lv) 

SPHECIDAE 
AmophUa sabu/osa : pied(1 m) 
Crabro pe/tarius: mar8(4m, 3v), pied(lm), 

wes2(nesten) 

Crabro scutellatus: marl 1 (1 m) 
Crossocerus tarsatus: mar8(3m, 15v) 

Crossocerus wesmae/i: mar8(7m, 5v) 

Diodontus minutus: mar8(1m, 2v) 

Oxybe/us unig/umis: mar8(1m, 1v), pied(2m) 

Pemphredon inornata: mar8(2m) 

APIDAE 

Andrena carantonica: pied(lv) 

Andrena chrysosce/es: pied(3v), wes2(1v) 

Andrena cineraria : pied(lv) 

Andrena haemorrhoa : pied(2v) 

Andrena nitida: pied(2v) 

Andrena subopaca: pied(lv) 

Andrena varians: pied(lv) 

Apis mellifera: pied(lw) 

Bombus hortorum: pied(lm) 

Bombus hypnorum: pied(lw) 

Bombus lapidarius: pied(>10w), mar8(1w), 

wes2(1 w) 

Bombus lucorum: pied(lv) 

Bombuspascuorum: pied(2m, 2w, 2v) 

Bombus pratorum: pied(2m) 

Bombus sylvestris: pied(4m) 

Bombus terrestris: pied(>15w, 3v) 

Lasiog/ossum leucozonium: mar8(4v) 

Lasiog/ossum nitidulum: pied(3v) 

Lasiog/ossum villosulum: mar8(4v) 

Megachile centuncu/aris: pied(2v) 

Megachile willughbiella: pied(lm) 

Nomada marshamella: pied(1m, 1v) 

Nomada ruficornis: pied(lm) 

Osmia rufa: pied(2v) 

Commentaar 

Het voorkomen van de aculeate ectoparasitoid 

Bethy/us cepha/otes is vooral geassocieerd met 

rietkragen. Het is een algemene soort, die vrij¬ 

wel het hele jaar door waargenomen kan wor¬ 

den. De adulte vrouwtjes kunnen bijna een jaar 

oud worden en overwinteren, maar ze worden 

vanwege de verborgen levenswijze zelden verza¬ 

meld. Typisch voor aculeata is dat de door ste¬ 

ken geïnactiveerde gastheren (rupsen) in de 

mandibels worden genomen, om lopend te wor¬ 

den getransporteerd. Voor de eileg kan een 

rupsje bijvoorbeeld in een holle (riet)stengel 

worden getrokken, waar de ontwikkeling tot 

wesp plaats vindt. 

De in Groningen verzamelde bijen en wespen 
behoren vrijwel allemaal tot de in Nederland al¬ 

gemeen voorkomende soorten. Wel is het van 

een aantal soorten de noordelijkste vindplaats. 

Ook was er van een enkele soort recent geen 

vindplaats meer gemeld uit Groningen. 

Lasiog/ossum nitidulum heeft een merkwaar¬ 

dig verspreidingspatroon. De soort komt op één 

vindplaats in het westen na alleen in het zuid¬ 

oosten van ons land voor. En in Groningen. Van 

daar was al één recente (na 1980) vondst be¬ 
kend. 

De goudwesp Cleptes semiauratus is niet 
zeldzaam in ons land, maar wordt weinig door 

middel van handvangsten verzameld. De exem¬ 

plaren van de Marnewaard waren wel handvang¬ 

sten. 

► HYMENOPTERA ACULEATA p.p. - 
angeldragers: mieren 
P. Boer 

FORMICIDAE - mieren 

Myrmica rubra: #lau 

Myrmica ruginodis : # I au, #weh 1 

Myrmica scabrinodes: #lau, #lau 11, #weh1 

►COLEOPTERA - kevers 
J.G.M. Cuppen, O. Vorst, Th. Heijerman, J. Huibregts, 
M.B.P. Drost, B. van Maanen, H.T. Edzes, C. van de 
Sande, S.C. Langeveld, B. van Vondel & J. Krikken 

Met een kleine bijdrage van P. Boer 

De aanduidingen voor de soorten in de soorten¬ 

lijst hebben uitsluitend betrekking op de provin¬ 

cie Groningen, dwz soorten die alleen in Fries¬ 

land verzameld zijn (flau- en kol-monsters) zijn 

niet bekeken op hun voorkomen in Friesland. De 

resultaten hebben betrekking op de excursie 

van de sectie Everts van 5 t/m 7 september 

1997 (dit betreft voornamelijk de kol, lau en flau- 

coderingen, met uitzondering van de potvallen- 

series) en de excursie van de NEV van 5 t/m 7 

juni 1998. 
De volgorde van de families en de soorten is 

zo veel mogelijk gebaseerd op Brakman (1966), 

de naamgeving op Lucht (1987), Lohse & Lucht 

(1989, 1992), Drost et al. (1992), Beenen & Win¬ 

kelman (1993) en Heijerman (1993). 

Door Brakman (1966) worden 3830 soorten 

kevers uit Nederland gemeld, waarvan slechts 

182 soorten (<5%) uit Groningen. De onder¬ 

staande lijst vermeldt 638 taxa uit Groningen 
(ruim 16% van de Nederlandse soorten) en, ad- 
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ditioneel, nog 15 soorten uit het Friese deel van 

het Lauwersmeergebied. Na aftrek van 16 taxa 

waarvan de determinatie niet zeker is (cf of sp. 

in de lijst) resteren 622 soorten voor Groningen. 

De overlap met de lijst van Brakman (1966) be¬ 

draagt 47 soorten, zodat er 575 "nieuwe" soorten 

voor Groningen overblijven. Deze "nieuwe" soor¬ 

ten worden in de lijst voorafgegaan door een G 

of door cijfers. De met een G gemerkte soorten 

zijn, voor zover bekend, nog niet eerder in de 

provincie Groningen verzameld (337 soorten); 

de cijfers verwijzen naar latere publicaties waar¬ 

in de soorten uit Groningen worden gemeld (97 

soorten), of naar (nog) niet gepubliceerde per¬ 

soonlijke waarnemingen (141 soorten): 1; Cup- 

pen & Van Maanen, 1998; 2; Van Berge Hene¬ 

gouwen, 1982; 3: Cuppen, 1986; 4: Huijbregts, 

1982; 5: Sterrenburg, 1997; 6: Van Strien, 1980; 

7: Turin et al., 1977; 8: Van Stuivenberg, 1997; 

9: De Groot, 1981; 10; Van Nieukerken, 1979; 

11: Drost et al., 1992; 12: Van Berge Henegou¬ 

wen, 1986; 13: Sterrenburg, 1989; 14: Cuppen, 

1992; 15: Van Berge Henegouwen, 1985; 16: 

Sterrenburg, 1992; 17: Van Vondel, 1992; 18: 

Aukema, 1990; 19: Pijpers, 1981; 20: Meijer, 

1980; 21: Schilthuizen & Vallenduuk, 1998; 99: 

persoonlijke waarnemingen J. Cuppen of Th. 

Heijerman. 

Bovenstaande getallen bevestigen dat de 

lijst van Brakman (1966) voor Groningen verre 

van volledig is. Voor de faunistiek van de Neder¬ 

landse kevers (denk ook aan Rode Lijsten, biodi¬ 

versiteit) zou het uitbrengen van een nieuwe 

"Brakman" een grote prioriteit moeten hebben. 

CARABIDAE - loopkevers 

7 Ca ra bus granulatus: #weh1 

7 Cara bus nemora/is: #weh1 
7 Leistus fulvibarbis: #weh2 

7 Leistus termina tus: ul r2 

99 Nebria livida : oost 

7 Nebria brevicoHis: #lau, sliw, #weh2 

7 Notiophi/us pa lustris: ulr2 

7 Notiophi/us substriatus: baf2 

7 Notiophi/us biguttatus: #lau, #weh2 

7 Ciivina fossor: baf2, mar4, mar5, sliw, ulrl, 

ulr2 

G Ciivina co/iaris: mar2, sliw 

99 Dyschirius thoracicus: Iau2 

G Dyschiriuspo/itus: mar2 

20 Dyschirius sa/inus: Iau3, slip, sliw, ulrl, ulr2. 

Halofiele soort. 

Dyschirius a en eus: kol2 

99 Dyschirius iuedersi: kol 1, kol2, Iau2 

99 Dyschirius g/obosus: kol 1, kol2, Iau2, marl, 

mar2, mar5, ulrl, ulr2 

99 Omophron limbatum: kol2, kol4, Iau2, lau 11, 

marl 

7 Asaphidion pa/Hpes: Iau4 

7 Asaphidion f/avipes: #weh1 

7 Bembidion iampros', slik, wda 

7 Bembidion properans: Iau3, marl, sliw, ulr2, 

wda 

G Bembidion bipunctatum: mid2 

Bembidion varium: koll, kol3, kol4, Iau2, 

Iau9, marl, ulr2, wda 

7 Bembidion tetracolum: kol2, kol3, lau 1, Iau2, 

sliw, wda 

7 Bembidion femoratum : kol2, wda 

Bembidion tetragrammum: kol2, mid2 

G Bembidion fumigatum: kol2, Iau5 

99 Bembidion assimile', koll, Iau2, marl 

20 Bembidion normannum: koll, kol2, marl, 

sliw, ulrl, ulr2. Halofiele soort. 

7 Bembidion minimum: baf2, koll, Iau3, sliw, 

ulrl, ulr2. Halofiele soort. 

7 Bembidion quadrimacuiatum'. wda 

99 Bembidion articulatum : kol2, kol4, Iau2, 

mar2, mid2 

7 Bembidion obtusum : #weh 1 

20 Bembidion aeneum: Iau3, sliw, ulrl, ulr2 

G Bembidion iun u/a turn : s I i w 

G Bembidion iricoior'. marl. Halofiele soort. 

G Ci/ienus iatera/is: Iau3. Halofiele soort. 

20 Trechus quadristriatus'. Iau2, Iau3, mar4, sliw, 

ulrl, ulr2, wda 

99 Trechus obtusus: baf2, Iau2, marl 

Pogonus cha/ceus: baf2, Iau3, sliw, ulrl, ulr2. 

Halofiele soort. 

Panagaeus cruxmajor: Iau4, marl 

G Ch/a enius vestitus : I a u 2 

99 Oodes he/opioides: del3 

Harpalus rufipes: kan2, sliw 

99 Harpalus affinis: baf2, kanl, kol2, sliw, ulrl 

99 Steno/ophus teutonus: kol2, wda 

G Acupalpus parvulus: baf2, koll, wda 

G Bradycellus verbase/': wda 

Trich ocellus p/a ci dus : m a r 1 

Dicheirotrichus gustavi: baf2, sliw, ulrl, ulr2. 

Halofiele soort. 

7 Amara plebeja: marl, wda 

7 Amara sim i/a ta: baf 1, wda 

G Amara ovata: mar6 

7 Amara aenea: Iau3, #lau11, marl, mar2, 

mar6, ulr2, wda 

7 Amara spreta: baf2, marl, mar2, mar6 

99 Amara fa mi Ha ris: wda 

G Amara /ucida: baf2, mar2, mar6 

7 Amara bifrons: Iau2, wda 

G Amara majuscula: oost 
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20 Amara convexiuscula: baf2, sliw 

G Poeci/us versicolor: #lau, Iau2, #lau11, 

mar3, mar6, #weh1 
7 Pterostichus vernalis: kol 1, Iau2, mar5 

7 Pterostichus ob/ongopunctatus'. #weh1 

Pterostichus niger: #weh1 
7 Pterostichus melanarius: baf2, slik, sliw, 

weh, #weh1, #weh2 

7 Pterostichus strenuus: #lau, Iau2, Iau3, sliw, 

ulrl, ulr2, wda, #weh1, #weh2 

7 Pterostichus di/igens: Iau2, marl, mar5, ulr2 

G Ca/athus fuscipes: #lau11, marl 

G Ca lath us erra tus: marl 

18 Ca/athus me/anocephalus'. baf2, Iau2, Iau4, 

mari, mar4, ulr2 

G Agonum sexpunctatum: Iau4 

20 Agonum marginatum: Iau2 

G Agonum viduum: mar2 

Agonum moestum: kol2 

7 Agonum fuliginosum : lau 11, Iau3, mari 

99 Agonum pelidnum : kol2, Iau3, Iau5, mari 

7 P/atynus assimilis: weh, #weh1, #weh2 

7 P/atynus dorsalis: baf2, Iau3, mar4, sliw, wda, 

#weh1 

G Demetrias atricapillus: mar3, mar6, mid2, 

tza2, wda, wwb 

G Demetrias monostigma : lau 11 

G Demetrias imperialis'. del2, Iau5, lau 11 

G Dromius longiceps: Iau5, lau 11, mari. Zeld¬ 

zame bewoner van rietvelden. Wordt relatief 

vaak aangetroffen in holle, overjarige riet¬ 

stengels (Teunissen & Blommaart, 1994). 

99 Dromius linearis: flau4, Iau2, Iau4 

G Dromius angustus: harm 

G Dromius spi/o tus : m a r5 

7 Dromius sigma: kol2, Iau5, ulr2 

G Dromius melanocephalus'. ulr2 

99 Odacantha melanura'. Iau4, Iau5, marl 

HALIPLIDAE - watertreders 

17 Pe/todytes caesus: del 1, Iau4, Iau5, mid2, 

tzal, tza2, wda 

G Haliplus ob/iquus: Iau5, mid2. Talrijk in het 

Lauwersmeergebied in sloot langs de Strand¬ 

weg met veel kranswieren tesamen met de 

volgende soort. Eén exemplaar in recent ge¬ 

graven plas bij natuurontwikkelingsgebied te 

Middelstum. Vrij zeldzaam. 

99 Haliplus confinis : I a u 5 

99 Haliplus lineatocol/is: del 1, del3, kanl, kol2, 

Iau2, Iau4, mid2, tzal, tza2 

99 Haliplus ruficollis: del 1, del2, del3, kanl, 

Iau4, Iau5, mid2, tzal, tza2, wda 

99 Haliplus heyden'r. kanl, mid2, tza2 

99 Haliplus fluviati/is : del2, ko12 

99 Haliplus immaculatus: del2, del3, kanl, Iau4, 

Iau5, mid2, wda 

99 Haliplus apica/is'. kanl, kol2, Iau2, Iau4, Iau5, 

mid2, wda. Vrijwel uitsluitend langs de kust 

in zoete en zwak brakke sloten. 

99 Haliplus flavicollis: kanl, Iau4, Iau5, tza2 
NOTERIDAE 

99 Noterus crassicornis: del 1, del3, kanl, mid2, 
tzal, tza2 

99 Noterus clavicornis: del 1, del2, del3, kanl, 
kol2, Iau2, Iau4, Iau5, marl, mar7, mid2, tzal, 

tza2, wda 

DYTISCIDAE - waterroofkevers 

99 Laccophi/us minutus: del 1, del2, del3, kanl, 

kol2, Iau2, Iau4, Iau5, mid2, tzal, tza2, wda 

99 Laccophi/us hyalinus: del 1, del2, del3, kanl, 

Iau4, tzal 

10 Hydrovatus cuspidatus: del3, Iau2, Iau4, Iau5, 

Iau9 

99 Hyphydrus ovatus: del 1, del3, kanl, Iau5, 

tzal 

99 Bidessus unistriatus: marl. Deze soort wordt 

meestal in vennen waargenomen. Hier ech¬ 

ter één exemplaar in een brakke plas. 

99 Coe/ambus impressopunctatus: del3, kol3, 

Iau2, Iau4, Iau5, Iau9, wda 

99 Coelambusparallelogrammus'. kol3, Iau2, 

Iau4, Iau5, marl, mar2. Halofiele soort. 

99 Coelambus nigrolineatus: Iau4, wda. Zeldza¬ 

me pioniersoort, die frequent in zwak brakke 

wateren wordt aangetroffen. 

G Coelambus conf/uens: kol2, wda. Vrij alge¬ 

mene pioniersoort, ook in zwak brakke wate¬ 

ren. 

99 Hygrotus versicolor', lau5 

Hygrotus inaequa/is: dell, del2, del3, kanl, 

kol2, Iau2, Iau4, Iau5, mid2, tzal, tza2, wda 

99 Hygrotus decoratus: lau5 

99 Hydroporus angustatus: del 1, del3, Iau5, 

tzal, tza2, wda 

99 Hydroporus umbrosus: Iau4, Iau5, mid2 

99 Hydroporus tristis: del3 

99 Hydroporus palustris: dell, del2, del3, kanl, 

Iau4, Iau5, marl, tzal, tza2, wda 

99 Hydroporus p/anus: del 1, del2, del3, kanl, 

Iau5, mar7, mid2, tzal, tza2, wda 

99 Hydroporus pubescens: del3 

99 Hydroporus nigrita: del3, wda 

99 Hydroporus memnonius: del3, Iau5, marl, 

wda 

Porhydrus lineatus: del 1, del3, Iau4 

99 Graptodytes pictus: del 1, del2, del3, kanl, 

mid2, tzal, tza2, wda 

99 Agabus bipustu/atus: Iau2, mid2, slik, tzal, 

tza2, wda 

99 Agabus sturmii'. del2, del3, kanl, Iau4, Iau5, 
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mar7, wda 
99 Agabus conspersus: mar2. Halofiele soort. 

99 Agabus undulatus: del 1, Iau5, mid2, tzal 

99 Copelatus haemorrhoidalis: del3, Iau5 

99 l/ybius ater: del3, Iau5, tza2 

l/ybius fu/iginosus: kol2 

99 l/ybius subaeneus: Iau2, Iau5 

99 llybius quadriguttatus: del 1, tza2, wda 

G llybius a en escens : I a u 5 

99 Rhantus sutura/is: Iau4, Iau5 

99 Rhantus frontalis: kanl, Iau2, Iau4, Iau5 

99 Co/ymbetes fuscus: mar2, wda 

Hydaticus seminiger: lau5 

99 Graphoderus cinereus: del 1, Iau4, mid2 

Ac ilus ca na lieu latus: Iau4 

Dytiscus sp.: del3, kanl, mid2, tzal, tza2 

G Cybisterlateralimarginalis: mid2 

HYDRAENIDAE 

99 Ochthebius di/atatus: del2, kanl, kol2, marl, 

mar2, mar6, wda. Algemene soort in brakke 

wateren. 

G Ochthebius auricu/atus: Iau3, sliw, ulr2. Zeld¬ 

zame soort van kwelders, vaak terrestrisch. 

99 Ochthebius minimus: del3, kol2, Iau2, Iau5, 

mid2 

99 Ochthebius marinus: kol 1, kol2, Iau2, Iau3, 

Iau4, Iau5, marl, mar2, mar6, ulr2, wda. Alge¬ 

meen in brakke wateren. 

99 Limnebius crinifer: kol2, kol3, Iau5, mid2, 

tzal 

99 Limnebius nitidus: kanl 

SPERCHEIDAE 

99 Spercheus emarginatus: del2, del3, flau2, 

Iau4, Iau5 

HELOPHORIDAE 

9 He/ophorus aequa/is: del 1, del2, del3, kanl, 

marl, mar2, mar7, mid2, tzal, tza2, wda 

11 He/ophorus grandis: Iau5 

G He/ophorus rufipes: baf2. In aantal onder 

hout en stenen aan de voet van Waddendijk. 

Slechts bekend van een beperkt aantal vond¬ 

sten na 1960 (Van Ee et al., 1993). 

He/ophorus nubi/us: mar6, tza2 

9 Helophorus brevipa/pis: del 1, del2, del3, 

kanl, kol2, Iau2, Iau3, Iau5, marl, mar2, 

mar6, mar7, mid2, sliw, tzal, tza2, wda 

99 Helophorus obscurus: mid2 

99 Helophorus minutus: del3, kol2, Iau2, Iau4, 

Iau5 

Helophorus griseus: kol2 

HYDROPHILIDAE - spinnende watertorren 

99 Coe/ostoma orbicu/are: kanl, Iau2, Iau4, Iau5, 

mar2, mar7, mid2, tza2 

G Sphaeridium bipustu/atum: kol3, Iau9, 

#lau11 

G Sphaeridium scarabaeoides: Iau9, #lau11 

G Spha eridium lu na turn : # I a u 11 

Sphaeridium sp.: Iau3, Iau9 

G Cercyon littora/is: Iau3, ulrl, ulr2. Vrij alge¬ 

meen in zilt aanspoelsel. 

4 Cercyon ustu/atus: Iau2, marl, mar2, mar7, 

mid2 

4 Cercyon haemorrhoidalis: Iau3 

4 Cercyon melanocepha/us: kol3, #lau, Iau3, 

Iau9, #lau11, #weh2 

Cercyon marinus: marl 

G Cercyon bifenestratus: Iau2, lau 11 

4 Cercyon lateralis: #lau, Iau3, #weh1, #weh2 

4 Cercyon pygmaeus: Iau3, Iau9, #lau11 

4 Cercyon unipunctatus: ulrl 

4 Cercyon tristis: kol 1, kol2, Iau2, Iau3, Iau5, 

marl, mar2, tza2 

4 Cercyon convexiuscu/us: Iau3, tza2 

4 Cercyon ana/is: marl, ulrl, ulr2 

G Megasternum obscurum: Iau2, ulrl, ulr2 

G Cryptopleurum min uturn: kol3, Iau3, Iau9 

99 Hydrobius fuscipes: del 1, del2, del3, kanl, 

kol2, Iau2, Iau4, Iau5, marl, mar2, mar7, 

mid2, tza2, wda 

12 Anacaena globulus: dell, kanl, tzal, tza2 

12 Anacaena Hmbata: del 1, del2, del3, kanl, 

kol2, Iau2, Iau3, Iau4, Iau5, marl, mar2, mar7, 

mid2, tzal, tza2, wda 

12 Anacaena lutescens: del 1, del3, kanl, mid2, 

tzal, tza2 

99 Anacaena bipustulata : del 1, tza 1 

2 Laccobius minutus: kanl, kol2, Iau2, Iau4, 

Iau5, wda 

2 Laccobius biguttatus: del 1. kanl, kol2, Iau2, 

Iau4, Iau5, mid2 

2 Laccobius bipunctatus: del 1, del2, del3, 

kanl, kol2, Iau2, Iau4, Iau5, marl, mar2, 

mar6, mar7, mid2, tzal, tza2 

99 He/ochares lividus: Iau2. De vindplaatsen in 

het noorden van Groningen vormen tevens 

de noordgrens van het areaal van deze medi¬ 

terrane soort. 

3 Helochares obscurus: del 1, del3, kanl, Iau4, 

Iau5, mid2, tzal, tza2 

99 Enochrus me/anocepha/us: del 1, kanl, kol2, 

' Iau2, Iau4, Iau5 

Enochrus quadripunctatus: kol2 

Enochrus bico/or: kanl, kol2, Iau2, Iau4, Iau5, 

marl, mar6, mar7, ulr2. Algemeen in sterk 

brakke wateren. Zeer grote zouttolerantie. 

Enochrus cf ha/ophi/us: mid2 

99 Enochrus testaceus: del 1, del3, kanl, kol2, 

Iau2, Iau4, Iau5, mid2, tzal, tza2, wda 

15 Enochrus coarctatus: del3 

99 Cymbiodyta marginella: del3, kol2, Iau2, Iau4, 
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Iau5, marl, tza2 

99 Chaetarthria seminulum: kol2, Iau2, Iau3, 

Iau5, marl, mar2, mar5, mar6, tza2 

Hydrophilus piceus: dell, kanl, Iau4, tza2 

1 Berosus signatico/lis: del3. Opmerkelijke 

vindplaats in een kleisloot buiten het normale 

verspreidingsgebied. Eerder uit Groningen 

bekend van Haren en Stadskanaal. 

1 Berosus luridus: dell. Zeer opmerkelijke 

vindplaats in een kleisloot buiten het normale 

verspreidingsgebied. Uit Groningen alleen 

bekend van oude waarnemingen te Haren. 

SILPHIDAE - aaskevers 

G Nicrophorus humator: #weh1, #weh2 

G Nicrophorus vespil/oides: #lau 

G Nicrophorus vespi/lo: #weh1 

Thanatophilus sinuatus: #lau11, ulrl, ulr2 

CHOLEVIDAE 

G Ptomaphagus médius: #weh2 

G Cho/eva agi/is: #weh2 

G Sciodrepoides watsoni: #lau, #weh1, 

#weh2 

G Sciodrepoides fumatus: #lau, #weh2 

G Catops coracinus: #lau, #weh1, #weh2 

G Catops kirbyi: #lau, #weh1, #weh2 

G Ca tops tristis : # we h 1, # we h 2 

G Catops chrysome/oides: #lau 

Catops morio : #weh1 

G Catops nigrita : #weh 1 

G Catops nigricans: #weh2 

LEIODIDAE " 

Leiodes sp.: Iau2, #lau11 

G Co/enis immunda: #weh2 

G Ag a thidium la e viga turn : I a u 2, marl 

G Agathidium varians: #weh2 

CLAMBIDAE 

G C/ambus armadillo: #weh1 

CORYLOPHIDAE 

G Corylophus cassidoides: Iau2, Iau5, marl 

Orthoperus cf brunnipes: marl 

PTILIIDAE 

G Ptenidium fuscicorne: kol2, Iau3, Iau5 
G Ptenidium punctatum: ulrl 

G Acrotrichis atomaria: kol2, Iau2 

G Acrotrichis sitkaensis: kol2, Iau2, Iau3, Iau5, 

marl, ulrl 

G A crotrichis si/va tica : # I a u 11 

G Acrotrichis cognata: #weh1 

G Acrotrichis henrici: kol2, Iau3, Iau5 

SCAPHIDIIDAE 

G Scaphium immacu/atum: #lau, Iau4, mar2. 

Zeldzaam in paddenstoelen, voornamelijk in 

het kustgebied. 

STAPHYLINIDAE - kortschildkevers 

G Me garth rus de pressus: Iau3, #weh2 

G Protein us oval is: #weh1 

G Proteinus brachypterus: pied 

G Proteinus macropterus: lau2 

G Eusphalerum torquatum: #lau, slik, #weh1 

G Elonium su/cu/a: Iau9. Weinig algemene 

soort van paardenmest. 

G Oma Hum rivulare: #weh1, #weh2 

G Omalium caesum: #weh2 

G Lathrimaeum atrocephalum: #weh2 

G Lesteva sicula heeri: Iau2, marl 

G Lesteva longelytrata: kol2, marl, mar2 

5 Coprophilus stria tu lus : s I i k 

G Thinodromus arcuatus: Iau3, marl. Vooral 

voorkomend langs dynamische oevers. 

G Carpelimus bi/ineatus: Iau2, marl, mar2 

G Carpelimus rivularis: kol2, Iau2, Iau5, marl 

G Carpelimus corticinus: kol2, Iau2, Iau3, Iau5, 

marl, mar5 

G Carpelimus foveo/atus: kol 1, kol2, marl. Ha- 

lofiele soort. 

G Carpelimus graci/is: Iau2 

G Carpelimus pusi/lus: Iau2 

Carpelimus ha/ophi/us: kol 1. Halofiele soort. 

G Carpelimus e/ongatu/us: kol2, Iau5, mar6 

G Carpelimus subtil is: Iau2 

G Oxyte/us laqueatus: I a u 9 

5 Oxyte/us scu/ptus: wda 

5 Anotylus rugosus: kol2, marl, ulrl, #weh1 

G Anotylus scu/pturatus: #lau, Iau3, ulrl, 
#weh1, #weh2 

G Anotylus mutator: #weh1, #weh2. De soort 

is recent voor het eerst uit Nederland gemeld 

(Vorst & Huijbregts, 1998). Ook nu werd A. 
mutator weer aangetroffen in potvallen met 

mest in loofbos. 

G P/atystethus arenarius: Iau9 

G P/atystethus cornutus: kol3, Iau2, wda 

G P/atystethus nitens: #lau11, wda 

G B/edius spectabi/is: Iau3, lau 11, sliz. Bij De 

Slikken een zeer grote kolonie (vele vierkante 

meters) aan de rand van kwelder naar wad, 

beneden de hoogwaterlijn. Honderden gaat¬ 

jes met hoopjes aarde ernaast. Uitgraven leg¬ 

de een uitgebreid gangenstelsel bloot met 

naast de volwassen dieren ook hoopjes eie¬ 

ren en vele larven. 

G Bledius limico/a: marl 

G Ble dius bicornis : ulr2 

B/edius pa/lipes: kol2 
G B/edius opacus: marl 

G B/edius gal Heus: lau 11 

8 Stenus comma: kol2, Iau2 

8 Stenus juno: kol2, Iau3, Iau5 

8 Stenus clavicornis: marl, mar5, #weh1 

8 Stenus bimacu/atus: Iau2, Iau3, marl, tza2 
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8 Stenus boops: kanl, kol2, Iau2, marl, mar2, 

mid2 

G Stenus me/anopus: Iau2, marl 

8 Stenus cana/icu/atus: Iau2, marl 

Stenus nitens: Iau3, Iau5 

8 Stenuspusi/lus: kanl, kol2 

8 Stenus brunnipes: laul, Iau2, mar5 

Stenus nigritulus: kol 1, kol2 

8 Stenus latifrons: del 1. del3, tza2 

8 Stenus fu/vicornis: mar5 

8 Stenus similis: pied, slik 

99 Stenus solutus: del3 

8 Stenus cicinde/oides: del 1, del3, kanl, Iau2, 

Iau9, mid2, pied 

8 Stenus binotatus: kanl 

8 Stenus impressus: #weh1 

8 Stenus palustris: kol2, Iau3, Iau5, marl 

G Euaesthetus bipunctatus: kol2, Iau5, marl, 

mar5 

G Euaesthetus ruficapillus: kol2, Iau3, Iau5, 

marl 

5 Paederus riparius: kol2, Iau3, Iau9, marl, 

mar2, mar5, mar6 

5 Rugi lus orbicula tus: u I r 1, u I r2 

G Lathrobium vo/gense: mar6 

G Lathrobium brunnipes: Iau5, marl, mar5 

Lathrobium sp.: #lau, #lau11 

G Cryptobium fracticorne: Iau2 

G Cryptobium col/are: marl, mar5 

G Leptacinus intermedius: Iau9 

5 Gyrohypnus fracticornis: ulrl, ulr2 

G Gyrohypnus angustatus: #lau 

G Xantho/inus longiventris: Iau2, Iau3, Iau4, 

marl, ulrl 

G Erichsonius signaticornis: Iau2, marl 

G Phi/onthus sp/endens: kol3, Iau9, wda 

Phi/onthus intermedius: kol3 

G Phi/onthus succico/a: #lau, #weh1 

G Phi/onthus tenuicornis: marl, ulrl 

G Phi/onthus sanguino/entus: wda 

G Philon th us immun dus : wd a 

G Phi/onthus decorus: #weh1, #weh2 

G Phi/onthus cognatus: Iau2, ulr2, #weh1 

5 Phi/onthus carbonarius: kol 1, Iau2, sliw 

G Philonthus /ongicornis : u I r 1 

G Phi/onthus cruentatus: Iau2, Iau3, Iau9, 

#lau11, ulrl 

G Phi/onthus varians: Iau3, Iau9, #lau11, 

#weh1 

G Phi/onthus a/bipes: Iau9 

G Phi/onthus fimetarius: #lau, #weh1, #weh2 

5 Phi/onthus sordidus: ulr2, wda 

G Phi/onthus ventralis: wda 

5 Philonth us dis co ide us: wda 

G Phi/onthus quisqui/iarius: kol2, kol3, Iau2, 

xxviii 

Iau5, marl, mid2, wda 

G Phi/onthus micantoides: kol 1, Iau2, Iau5, 
marl 

G Phi/onthus rubripennis: kol2, Iau2, Iau4 

5 Phi/onthus marginatus: kol3, #lau, #lau11, 
ulrl, #weh1 

G Gabrius trossu/us: Iau2, marl 

G Gabrius pennatus: kol2, Iau2, Iau5, ulrl, ulr2 

G Cafiusxantholoma: Iau3, ulrl, ulr2. Algemene 

soort van zilt aanspoelsel. 

G Ocypus aeneocepha/us: Iau2 

G Cre ophi/us maxillosus : I a u 10 

G Heterothops binotatus: Iau3, ulrl. Halofiele 

soort. 

G Heterothops quadripunctulus: marl, sliw 

G Quedius fu/iginosus: marl, #weh1, #weh2 

G Quedius tristis : Iau 2 

G Quedius maurorufus: marl, ulr2 

Quedius cf nemoralis: marl 

G Quedius semiobscurus: Iau2 

G Habrocerus capillaricornis: kol2, Iau2, marl 

G Mycetoporus sp/endidus : # la u 11 

G Bo/itobius thoracicus: Iau4 

5 Sepedophilus marshami: marl 

G Sepedophilus nigripennis: marl, mar2. Door 

Sterrenburg (1997) voor het eerst uit Neder¬ 

land gemeld uit de provincies Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg. De Conurus pedi- 
cu/arius ras Hvidus Erichson van Everts (1898) 

heeft ongetwijfeld ook betrekking op deze 

soort. 

G Ta c hypo rus nitidu/us : m a r5 

G Tachyporus obtusus: mar2, slik, wda 

G Tachyporus so/utus: kanl, marl 

16 Tachyporus dispar: #wehl 

Tachyporus cf tersus: ulr2 

G Ta chyporus a triceps : # I a u 

G Tachyporus pusi/lus: #lau11 

G Tachinus humera Us: #lau, #weh1, #weh2 

G Tachinus signatus: kol2, marl, #weh1, 

#weh2 

G Tachinus /aticoll/s: ulrl 

G Tachinus marginellus: #lau, Iau3, #lau11 

G Tachinus corticinus: marl, mar2, mar6 

G Myllaena intermedia: Iau2, Iau3, marl 

My//a ena infuscata: I a u 3, marl 

G Oligota parva: ulrl. Wordt door Brakman 

(1966) alleen als geïmporteerde soort opge¬ 

geven. Hier gezeefd uit een hoop oud hooi 

op de kwelder. 

G Agaricochara /atissima: wda 

G Anomognathus cuspidatus: mar2 

G Cypha /ongicornis: ulr2 

G Auta/ia rivularis: Iau9 

G Fa/agria caesa: wda 
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G Ischnopoda atra : Iau2, Iau5 
G Ischnopoda coarctata: Iau2 

G Gnypeta carbonaria: kol2, mar2 

G Gnypeta rubrior\ kol2, Iau5 
G Amischa ana/is: Iau2, marl, mar6, ulr2 

G Amischa cavifrons: Iau2 

G Amischa decipiens: ulrl 
G Geostiba circe/laris: Iau2, marl 

Dacrila fa/lax: kol2 

G Aloconota gregaria : sliw 
G Brundinia meridionalis: marl. Halofiele soort 

G Brundinia marina: kol 1, kol2, Iau2, Iau3, sliw, 

ulrl, ulr2. Halofiele soort. 

G Dinaraea angustula: ulrl 

G Pachnida nigella : kol2, Iau3, Iau5 

G Acrotona pygmaea: ulrl 

G Acrotona exigua: mar6 

Atheta me/anocera: kol2 

G Atheta malleus: Iau5 

G Atheta triangulum: pied, ulr2, wda 

G Atheta aeneico/lis: pied 

G Atheta graminico/a : kol2, Iau5 

Atheta vestita: sliw, ulr2. Halofiele soort. 

G Atheta atramentaria: Iau2, Iau3, mar6, ulrl, 

ulr2 

G Atheta nigripes: Iau2 

G Atheta longicornis: ulr2 

G Atheta fungi: kol2, Iau2, Iau4, marl, mar5, 

mar6, sliw, ulrl, ulr2 

G Atheta orbata: Iau2 

G Atheta laticol/is: pied 

G Ousipa/ia caesu/a : mar6. Soort van zandver¬ 

stuivingen. Hier op sterk door konijnen be¬ 

graasde zandplaat. 

G Ha/obrecta flavipes: Iau3. Halofiele soort. 

G Hyobates nigricol/is: mar5 

G Parocyusa longitarsis: kanl, marl, sliw, ulr2 

G Meotica exi/is: mar5 

G Ocyusa maura: lau5 

G Nehemitropia sordida: Iau3, ulrl 

G Oxypoda opaca : Iau3 

G Oxypoda elongatula: Iau2 

G Oxypoda proceru/a : marl 

G Oxypoda exoleta: ulrl 

G Oxypoda brachyptera: mar6 

G Tinotus morion: #lau11, #weh1 

G Aleochara curtula: ulr2, #weh1 

G Aleochara lanuginosa : Iau3, Iau9 

G Aleochara bipustulata: Iau3, ulrl 

G Emplenota obscurella: Iau3, ulrl, ulr2 

PSELAPHIDAE 

G Brachygluta helferi: ulr2. Een kustgebonden 

soort die vooral op de Zeeuwse kwelders 

wordt aangetroffen (Vorst, 1995). 

G Rybaxis longicornis : I a u 5 

HISTERIDAE - spiegelkevers 
21 Saprin us se mi stria tus: # I a u 11 

G Carcinops pumilio: Iau3 

21 Margarinotus brunneus: #lau11 

Margarinotus cf neg/ectus: ulr2 

CANTHARIDAE-soldaatjes 

G Cantharis fusca: del3, mari, mar2, sliw 

Cantharis pellucida : weh 1, weh2 

Cantharis livida: del 1, Iau6, slik 

G Cantharis ru fa: baf2, mari, sliw 

G Cantharis pallida: mari 

G Cantharis cryptica: mari 

Cantharis fu/vicol/is: baf2 

G Cantharis lateralis: kanl, mid2, sliw, tza2 

G Rhagonycha Umbata : wwb 

G SHis rufico/lis: mari, wehl 

MALACHIIDAE 

G Malachius bipustulatus: harv 

G Anthocomus coccineus: koll, Iau5, Iau6, 

Iau7, mar4 

MELYRIDAE - bastaardweekschilden 

G Dasytes flavipes: pied 

G Dasytes p/umbeus: slik 

ELATERIDAE - kniptorren 

G Dicronychus cinereus: h arg, harv 

99 Hemicrepidius niger: kan2, mari, mar6, wda 

99 Athous haemorrhoida/is: slik, weh, #weh1, 

wehl 

99 Agriotes lineatus: baf2, kho, #lau11, ulr2 

Agriotes obscurus: #lau 11, mari, wda, 

#weh1, #weh2 

99 Da/opius marginatus: harv 

SCIRTIDAE 

G Cyphon coarctatus: kanl 

G Cyphon palustris: tza 1 

Cyphon phragmiteticola: del2, Iau3, Iau5, 

mari, mar2, mid2, tza2 

G Seines hemisphaericus: del 1, mid2 

DRYOPIDAE 

99 Dryops ernesti: Iau2, #lau11 

99 Dryops luridus: del 1, del2, Iau2, Iau4, Iau5 

HETEROCERIDAE 

G Heterocerus f/exuosus: koll, lau 11, mari, 

sliw, ulrl, ulr2. Halofiele soort. 

G Heterocerus obso/etus: Iau2, mari. Halofiele 

soort. 

Heterocerus marginatus: kol2, kol4 

6 Heterocerus fenestratus: koll, kol2, kol3, 

kol4, Iau2, mari 

G Heterocerus hispidu/us: kol3, Iau2 

DERMESTIDAE 

G Dermestes frischi: lau 10 

BYRRHIDAE 

G Limnichus pygmaeus: kol2, Iau2 

Simp/ocaria semistriata : mar2 
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G Cyti/us sericeus: #lau, Iau2 

Cyti/us cf auricomus: marl 

BYTURIDAE 

G Byturus ochraceus: del2, harv, pieo, wehl 

G Byturus tomentosus: pied 

KATERETIDAE 

G Kateretes rufi/abris: del3, mid2 

G Brachypterus glaber: marl, slik 

G Brachypterus urticae: marl, slik, weh 

NITIDULIDAE 

Meiigethes aeneus: kanl, pied, slik 

G Me/igethes erythropus: pied 

G Omosita disco idea: #lau, #weh2 

G Omosita colon: ulrl, ulr2 

G/ischrochi/us hortensis: #lau 

RHIZOPHAGIDAE 

G Rhizophagus perforates: sliw 

CUCUJIDAE 

Psammoecus bipunctatus: marl 

CRYPTOPHAGIDAE 

G Telmatophi/us typhae: mid2 

Atomaria mesomela: Iau2 

G Atomaria basa/is: del3, marl 

G Atomaria rhenana: marl, sliw, ulrl, ulr2 

G A torna ria a tri ca pi Ha : marl, u I r2 

Atomaria cf testacea: Iau3, ulrl, ulr2 

G Atomaria linearis: ulr2 

G Atomaria nigrirostris: Iau2 

G Ephistemus g/obu/us: Iau2, Iau3, ulrl, ulr2, 

#weh2 

PHALACRIDAE 

G Sti/bus testaceus: Iau2, ulr2 

G Sti/bus ob/ongus: del2, kol 1, kol2, Iau2, Iau5, 

marl, mar2, mar6 

LATRIDIIDAE 

99 Aridlus nodifer: Iau2 

G Enicmus transversus: Iau2, ulr2 

G Corticaria crenu/ata: ulr2 

13 Corticaria impressa: ulr2 

G Cortinicara gib bosa: Iau2, marl, pied 

G Corticarina fuscula: kol 1, marl, mar2 

COCCINELLIDAE - lieveheersbeestjes 

99 Coccidula scutellata: dell, marl, mar2 

99 Coccidula rufa: dell, del2, del3, flau2, kanl, 

kho, kol 1, kol2, kol4, Iau2, Iau5, marl, rmar5, 

mid2, sliw, tzal, tza2, wda 

G Rhyzobius chrysome/oides: marl 

99 Anisosticta novemdecimpunctata: del2, Iau5 

G Tytthaspis sedecimpunctata: ulrl, ulr2 

G Adalia decempunctata: marl 

G Adalia blpunctata: dell, marl, mar2, slik 

14 Coccinella septempunctata: del2, kol 1, Iau2, 

Iau3, marl, mar2, mar5, oost, pied, slik, tzal, 

ulrl 

G Coccinella undeclmpunctata: flau2, lau3, 

mar2, mar4, mar5, ulrl, ulr2 

G Calvla quatuordecimguttata: mar6 

G Propy/ea quatuordecimpunctata: dell, del2, 

flau2, marl, mar2, pied 

G Psyllobora viglntiduopunctata: flau4, harv, 

Iau2, Iau6, mar5, pieo, slik, wda, weh 

ANOBIIDAE - klopkevers 

G Caenocara bovlstae: Iau4. Zeldzame soort. 

Tientallen exemplaren werden gekweekt uit 

stuifzwammetjes. 

OEDEMERIDAE 

G Oedemera lurlda: harm, kho, Iau6, mar3, 

oost, wwb 

ANTHICIDAE 

G O mon a dus flora Hs : I a u 10 

G Omona dus form I ca ri us : m a r3, wd a 

SCRAPTIIDAE 

G Anaspis macu/ata: slik, weh, #weh1 

LAGRIIDAE 

G La g ria hirta: lau 2 

TENEBRIONIDAE - zwartlijven 

G Melanimon tibialis: Iau3, mar2, mar5 

SCARABAEIDAE - bladsprietkevers 

Onthophagus similis: #lau11, mar6 

G Onthophagus nuchicornis: #lau11 

G Aphodius fossor: Iau3, Iau6 

G Aph o dius haem orrhoida Hs: I a u 9 

19 Aphodius rufipes: kol3, Iau9, #weh1, #weh2 

G Aphodius sticticus: #weh 2 

G Aphodius distinctus: mar2, mar6 

G Aph o dius spha ce latus: # I a u 11 

G Aphodius pusi/lus: Iau3, #lau11, #weh1 

Aphodius fimetarius: kol3 

G Aphodius ater: Iau3 

Aph o dius rufus: k o 13 

G Aphodius plagiatus: Iau3 

G Aphodius granarius: Iau3, mar2, mar6, sliw 

G Psammodius asper: Iau2, marl, mar2, mar6. 

Vrij zeldzame soort van grofzandige pioniersi- 

tuaties, zowel nat als droog. 

G Serica brunnea: pied 

G Phyiiopertha horticoia: marl, mar2, mar5 

G Hopiia phi/anthus : # I a u 11 

CERAMBYCIDAE-boktorren 

G Grammoptera ruficornis: wwb 

G Phymatodes aim': harm 

14 C/ytus arietis : h a rv 

G Agapanthia viiiosoviridescens: mar3 

G Te trops praeusta: harm 

CHRYSOMELIDAE - bladhaantjes 

G Donacia c/avipes: mar2, midi, tzal, wehl, 

wwb 

G Donacia semicuprea: wda 

G P/ateumaris braccata: midi, tza2 

G Oulema gallaeciana: Iau2, marl, mar3, mar4, 
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oost, wda, wwb 

G Oulema me/anopus: harv, mar4, wda 

99 Oulema c/uftschmidi: Iau2, mar4, oost, wda 

99 Bromius obscurus: harv, oost 

G Chrysolina polita: kho, Iau4, Iau5, Iau7, marl, 
mar2, mar3, mar4, mar5, mar6, pied, weh 

Chrysolina staphy/ea : baf2 
Chrysolina oricalcia: pieo, wehl, weh2 

G Gastrophysa polygon/': harm, kol2, wda 

G Phaedon coch/eariae: baf2, pieo, sliw, wda 

G Phaedon armoraciae: del3 

G Prasocuris junci: del3 

Chrysomela sa/iceti: Iau4, marl. Zeer talrijk 

op Salix re pens. 
G Gonioctena quinquepunctata: harm 

G Phratora vu/gatissima: oost 

G Phra to ra vitellina e: I a u 1, marl 

G Galerucella lineola: marl, mar2, mar5 

G Age/astica alni: del2, Iau2, Iau6, marl, mar2, 

mar4, mar5, mar6 

G Aphtona nonstriata: pied 

G Longitarsus rubiginosus: kol2, Iau5 

G Altica lythri: mid2 

G Asiorestia ferruginea: harg, harv, Iau2, marl 

G Crepidodera aurata: harv, kho, Iau3, marl, 

mar5, oost, slik, weh 

G Epithrixpubescens: kol2, Iau2 

Chaetocnema cf la e viool lis: wda 

G Chaetocnema hortensis: del3, ulrl, ulr2 

Sphaeroderma testaceum: marl 

PsyIIiodes sp.: Iau3 

G Ca ss Ida ru big in osa: Iau2, Iau6, wda 

G Cassida vittata: baf2, ulr2 

BRUCHIDAE 

G Bruchus loti: oost, ulr2 

CURCULIONIDAE - snuitkevers 

G Otiorhynchus raucus: harg 

G Otiorhynchus ligneus: mar5 

99 Otiorhynchus ovatus: harm, #lau, Iau2, Iau6, 

Iau7, marl, mar4, mar5, ulr2 

99 Phyllobius ob/ongus: kho, marl, mar2, mar5, 

mar6, slik 

99 Phyllobius argentatus: harv, oost 

99 Phyllobius viridean's: harm, harv, marl, mar2, 

mar3, mar5, oost 

99 Phyllobius pomaceus: harm, harv, kho, marl, 

mar2, mar3, oost, slik, wda, #weh1 

99 Phyllobius maculicornis: harm, oost, sliw 

Phyllobius sp.: harm, kho, mar2, sliw, ulr2, 

wda, wwb 

G Po/ydrususpterygomalis: weh 

99 Po/ydrusus serie eus: harm, kho, Iau3, 

#lau11, marl, mar2, mar5, mar6, oost, wwb 

99 Po/ydrusus pu/che/lus: bafl, baf2, sliw, ulr2. 

Kweldersoort. 

Po/ydrusus cervinus: harm, harv, marl, mar2, 
mar5 

G Barypeithes pel/ucidus: #weh1, #weh2 

G Barypeithes mollicomus: harg, harv, kho 
99 Strophosoma melanogrammum: harv, oost 

G Strophosoma capitatum: harm, harv 

Barynotus obscurus: wda 
G Philopedon plagiatum: harm, mar3, oost 

G Sito na gressorius: lau 7 

99 Sitona lineatus: harm, Iau8, mar3, oost, ulr2, 

wda 

Sitona sutura lis: mar4, wda 

G Sitona ononidis: wwb 

99 Sitona lepidus: kol2, wda 

99 Sitona hispidu/us: bafl, baf2, harm, mar4, 

mar5, wda 

G Sitona cylindricollis: Iau7, oost 

G Tanymecuspal/iatus: baf2, kho, kol2, marl, 

mar3, ulr2 

Chlorophanus viridis: harm, kho, marl, oost 

Larinusplanus: kol2, oost, wda 

G Hypera rumicis: oost, wda 

Hypera suspiciosa: oost, wwb 

99 Hypera postica: mar4 

99 Hypera plantag inis: mar3 

99 Hypera nigrirostris: mar3, oost, wda 

A/ophus triguttatus: mar3 

G Magdalis duplicata: harm 

G Magdalis f/avicornis: harv 

99 Tanysphyrus lemnae: del3, Iau5, mid2, sliw, 

tza2, wda 

99 Pe/enomus quadrituberculatus: wda 

G Pe/enomus zumpti: baf2. Kweldersoort 

G Phytobius leucogaster: mid2 

99 Rhinoncus castor: harm, marl, oost 

99 Rhinoncus inconspectus: flau4, wwb 

99 Rhinoncus pericarpius: baf2, flau3, flau4, 

harm, harv, kol2, oost, slik, weh 

99 Rhinoncusperpendicu/aris: flau4, harv, kkh, 

kol2, wda, wwb 

99 Amalus scortiUum: flau4, harm, kol2, sliw, 

ulr2 

G A/eutes epi/obii: oost 

99 Nedyus quadrimaculatus: baf2, flau3, harm, 

kho, Iau7, mar3, mar4, oost, pieo, slik, wda, 

weh 

99 Trichosirocalus troglodytes: harm, mar3, 

mar4, oost, pied, wda, wwb 
Hadroplonthus litura: bafl, Iau7, kol2, mar4 

99 Microplontus rugu/osus: bafl, harm, kho, 

oost, wda 

99 Parethelcus pol/inarius: harv, kho 
G Gloc/anus distinctes: mar4 

99 Ceutorhynchus floralis: bafl, harm, harv, kho, 

oost, wda 
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99 Ceutorhynchus pyrrhorhynchus: harm, wda 

99 Ceutorhynchus querceti: wda 

99 Ceutorhynchus coch/eariae: bafl, baf2, sliw 

Ceutorhynchus atomus: harm 

99 Ceutorhynchus pallidacty/us: wda 

99 Ceutorhynchus erysimi: bafl, harg, harm, 

kho, oost, wda 

99 Ceutorhynchus contractus: harm, wda 

99 Ceutorhynchus obstrictus: harm, kho, wda 

G Ceutorhynchus chalybaeus: harm 

G Curcu/io glandium : harm 

99 Curculio crux: mar5 

99 Curcu/io pyrrhoceras: harm 

G Brach onyx pineti: harm 

G Anthonomus phyllocola: harm 

99 Tychius picirostris: harm, kol2, Iau7, Iau8, 

marl, mar3, mar4, mar5, oost, wda 

G Mecinus pyraster: oost 

99 Gymnetron pascuorum: oost 

G Rhynchaenus fagi: harm 

G Rhynchaenus testaceus: marl, mar2 

Rhampuspu/icarius: flau 1 

99 Grypus equiseti: mar3 

G Thryogenes festucae: lau2 

99 No taris bim a cu/a tus: ha rv 

G Dorytomus tremulae: kho, marl 

G Dorytomus taeniatus: harm, wwb 

Dorytomus melanophtha/mus: marl, oost, 

slik 

G Dorytomus rufatus: marl, mar4 

APIONIDAE 

99 Oxystoma cerdo: oost 

G Oxystoma craccae : oost 

99 Perapion vio/aceum: harm, harv, mar4, oost, 

slik 

Perapion hydro/a path!: harm, wda 

99 Perapion curtirostre : harm, harv, oost 

Ceratapion sp.: flau 1, flau3, kol2, Iau6, Iau7, 

mar4 

G Acanephodes onopordi: wda 

G Ompha/apion hookeri: harm, oost, wwb 

Taenia pion urticarium: flau3, kho, wda 

99 Apion frumentarium: flau 1, harm, harv, kol2, 

Iau3, mar3, mar4, slik 

G Ap/or? haematodes: harm, oost 

99 Ap/'oA7 cruentatum: oost 

99 Catapion senicu/us: wda 

G Squamapion flavimanum: kkh 

99 Protapion fu/vipes: harm, kho, kol2, Iau2, 

Iau4, Iau8, mar3, mar4, mid2, oost, wda, 

wwb 

99 Protapion nigritarse: harm, mar5, oost, wda, 

wwb 

99 Protapion apricans: harm 

99 Protapion assimi/e: flau2, kol2, Iau4, Iau8, 

mar3, mar4, oost, wwb 

99 Eutrichapion ervi\ mar5 

99 Eutrichapion viciae: oost 

G Stenopterapion meliloti: Iau7 

G Ischnopterapion virens: flau 1, wwb 

99 Ischnopterapion loti: harm, Iau4, mar4, mar5 

99 Trichapion simile: Iau6 

ATTELABIDAE 

99 Deporaus betu/ae: #weh2 

99 Pse/aphorhynchites tomentosus: marl, mar5 

99 Pse/aphorhynchites nanus: mar5 

Commentaar 

De weersomstandigheden tijdens de zomerver¬ 

gadering waren minder gunstig te noemen dan 

de afgelopen twee jaren. Was het vrijdagmiddag 

nog redelijk fraai, zaterdagochtend en zondag 

regende het vrijwel de gehele tijd licht, terwijl 

het zaterdagmiddag bij lichte zonneschijn klam 

en vochtig was bij temperaturen rond de 20°C. 

Gelukkig waaide het, zeker voor Groningse om¬ 

standigheden, niet erg hard. Plensbuien in de 

nacht van zaterdag op zondag zorgden voor 

doorweekte bedden in de wel zeer luchtige 

slaapzaaltjes. Het noodweer in de rest van Ne¬ 

derland ging ons gelukkig grotendeels voorbij. 

De voornaamste verzamelactiviteiten vonden 

dit jaar plaats in het Lauwersmeergebied op de 

grens van Friesland en Groningen. Met een tota¬ 

le oppervlakte van circa 9000 ha is dit gebied 

ongeveer zo groot als het eiland Terschelling. 

Ruim de helft van het gebied valt onder het be¬ 

heer van Staatsbosbeheer, terwijl de kleinste 

helft, de Marnewaard, bij Defensie in gebruik is 

als militair oefenterrein. Qua landschapsstruc¬ 

tuur verschillen de beide deelgebieden overi¬ 

gens niet zo heel veel van elkaar. 

Het Lauwersmeergebied in de huidige vorm 

is ontstaan in 1969 na de afsluiting van de Lau- 

werszee door de aanleg van een dijk. In de loop 

van dertig jaar is een krekenlandschap met 

droogvallende wadplaten en kwelders geleide¬ 

lijk aan veranderd in ondiepe plassen en kreken, 

(zilte) graslanden, uitgestrekte rietmoerassen, 

en zich spontaan ontwikkelende struwelen en 

loofbossen (vooral op de zandplaten; hier ook 

enige aanplant). Door de afsluiting is de directe 

invloed van de zee verdwenen en is een belang¬ 

rijke verzoeting van het gebied opgetreden (en 

nog steeds gaande). Zilte vegetaties worden nu 

nog vooral aangetroffen direct achter de zeedijk 

door het uittreden van zout kwelwater en in en 

direct langs de vroegere hoofdgeulen in het ge¬ 

bied. Het beleid van Staatsbosbeheer zou er op 

gericht moeten worden een verdere verzoeting 

XXXI! Nederlandse Entomologische Vereniging 



NEV Verenigingsnieuws mei 1999 

van het gebied te voorkomen. 

In het Lauwersmeergebied (inclusief De Mar- 

newaard) werden 448 taxa van de orde Coleop- 

tera vastgesteld; uiteraard is de lijst nog niet 

volledig. Met uitzondering van de halobionte en 

halofiele (kwelder)bewoners en de soorten van 

aanspoelsel moeten alle soorten het gebied 

sinds 1969 gekoloniseerd hebben. Deze koloni¬ 

satie is voor de Carabidae uitgebreid bestudeerd 

door Meijer (1980). Het kolonisatieproces door 

niet-halofiele kevers is nog steeds gaande, ter¬ 

wijl de overlevingskansen voor zoutminnende 

soorten steeds geringer worden. 

Door de grote variatie in bodemsoort (zand, 

klei, zavel), zoutgehalte en vegetatiesamenstel- 

ling is de potentiële verscheidenheid aan kever- 

soorten groot. Deze kan echter uitsluitend wor¬ 

den vastgesteld wanneer ook een groot aantal 

verzameltechnieken worden gebruikt. Dit was 

aan de deelnemers van de beide excursies wel 

toevertrouwd: klopscherm, keverzeef, sleep- en 

waternet, potvallen met vis en mest, en -voor de 

eerste keer- stofzuiger droegen elk hun steentje 

bij aan het eindresultaat. 

Een belangrijke bijdrage aan de diversiteit in 

het Lauwersmeergebied wordt geleverd door de 

halof iele keversoorten. Deze worden vooral aan¬ 

getroffen onder de Carabidae, Staphylinidae, 

Heteroceridae en de waterkevers (zie soorten¬ 

lijst). Deze soorten, qua aantal misschien niet 

echt spectaculair, maken het gebied in elk geval 

bijzonder. De aanwezige zoutgradiënt in de 

aquatische systemen wordt duidelijk weerspie¬ 

geld binnen de waterkevers. In de meest brakke 

wateren wordt een vrij soortenarme, maar ken¬ 

merkende keverfauna aangetroffen bestaande 

uit zoutminnende en zouttolerante soorten, ter¬ 

wijl de bijna zoete sloten en poelen langs de 

Strandweg een zeer diverse fauna kennen van 

voornamelijk zoetwatersoorten met als bijzon¬ 

derheden onder andere de dytisciden Hydrova- 

tus cuspidatus, Porhydrus lineatus, Hygrotus de¬ 

co ra tu s en Aci/ius canaliculatus. De uitgestrekte 

rietmoerassen worden o.a. bevolkt door de bijna 

obligate rietmoerasbewonende carabiden De- 

metrias imperialis, Dromius longiceps, Odacan- 

tha me/anura, de corylophide Corylophus cassi- 

doides en de malachide Anthocomus coccineus. 
De weinig aanwezige paddenstoelen op de 

schrale zandige graslanden langs de Strandweg 

herbergden de zeer zeldzame Scaphium imma- 

culatum (plaatjeszwam) en Caenocara bovistae 

(stuifzwam). De bosfauna en de doodhoutbewo- 

nende kevers zijn, overigens niet verwonderlijk, 

nog maar zeer spaarzaam vertegenwoordigd in 

de soortenlijst; hun kansen liggen in de toe¬ 
komst bij het ouder worden van het bos. 

Buiten het Lauwersmeergebied werd nog op 
diverse andere plekken in Groningen verzameld, 

waarbij meestal slechts één vangmethode werd 

toegepast. Het Groningerwad bij Ulrum, het Pie- 
terburenwad en De Slikken boven Pieterburen, 

en de kwelder bij de Noordpolder boven Baflo 

(alle buitendijkse gebieden) leverden een be¬ 

langrijke bijdrage aan de halof iele soorten, met 

name soorten die voorkomen in aanspoelsel. In 

de potvallen in een jong (!) loofbos te Leenstertil 

werd Anoty/us mutator aangetroffen, een kort- 

schild die recent voor het eerst uit Nederland 

gemeld werd. 

Groningen ligt ver van de Randstad en nogal 
eens hoordén we vooraf de opmerking "Daar zit 

toch niks." Bovenstaande lijst, welke beduidend 

langer is dan die van bijv. zomervergaderingen 

te Winterswijk, Drenthe en Zuid-Limburg uit het 

recente verleden, duiden hier bepaald niet op. 

De thuisblijvers hadden ongelijk. 
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►ARACHNIDA - spinachtigen 
P. Koomen 

Gebruikte vangtechnieken: vooral handvang- 

sten, slepen door vegetatie en opzuigen met 

een exhaustor. J. Huijbregts en J. Krikken lever¬ 

den weer een groot aantal spinnen afkomstig uit 

aasvallen. De nomenclatuur en volgorde van de 

spinnen zijn grotendeels volgens Van Hels- 

dingen (1993, 1998). De Nederlandse nomencla¬ 

tuur is volgens Roberts (1998). Voor de met G 

gemerkte soorten waren nog geen vondsten van 

de provincie Groningen gepubliceerd, de met NL 

gemerkte soorten zijn (ook) nieuw voor Neder¬ 

land. 

ARANEAE- SPINNEN 
AMAUROBIIDAE - nachtkaardespinnen 

b Amaurobius similis (muurkaardespin): slik(1 9) 

DICTYNIDAE - kaardertjes 

Argenna subnigra (bodemkaardertje): 
#lau(1 o”), #lau11(1 d", 19), mar9(1 d\ 29), 

marl 1(19) 

PHOLCIDAE - trilspinnen 

G Pho/cus phalangioides (grote trilspin): 
slik(1o\ 19) 

GNAPHOSIDAE - bodemjachtspinnen 

G Hap/odrassus signifer (heidemuisspin): 

#lau(1 9) 

G Hap/odrassus si/vestris (bosmuisspin): 
#lau(2o") 

G Drassyl/us pusi/lus (kleine kampoot): 

#lau11(1cA 29) 

CLUBIONIDAE - struikzakspinnen 

G Cheiracanthium virescens (groene spoor- 

spin): #lau11(29) 

G Clubiona lutescens (griendzakspin): #lau(1 o") 

Clubiona reclusa (zompzakspin): #lau(1o,<), 

#weh1(1 9), #weh2(1 9) 

Clubiona stagnati/is (moeraszakspin): 

mar1(1 9), sliz(1 9) 

ZORIDAE - stekelpootspinnen 

G Zora spinimana (gewone stekelpoot): 
#lau(2c? 1 9) 

THOMISIDAE - krabspinnen 

G OzyptUa trux (grasbodemkrabspin): 
#lau11(30”), mar10(1 o") 

G Xysticus cristatus (gewone krabspin): 

#lau11(39), #weh1(29), mar9(29) 

PHILODROMIDAE - renspinnen 

G Thanatus striatus (duinrenspin): mar1(19) 

LYCOSIDAE - wolfspinnen 

Alopecosa pu/veru/enta (gewone panter- 

spin): #lau11(2cf), #weh1(29) 

G Arctosa leopardus (moswolfspin): #lau11(2o") 

G Pardosa agrestis (slikwolfspin): #13011(130"), 

marP^o", 59, 4 eicocons), marl0(1 o”, 1 eico- 

con) 

Pardosa agrestis purbeckensis (schorrenwolf- 

spin): sliw(29, 2 eicocons), sliz(3o” 239, 19 ei¬ 

cocons) 

Pardosa amentata (tuinwolfspin): #weh1(1 9) 

G Pardosa lugubris (zwartstaartboswolfspin): 

#lau(1 o”) 

G Pardosa palustris (moeraswolfspin): 
#lau1 1(7cT, 39) 

G Pardosa prativaga (oeverwolfspin): 
#weh1(1o")1 #weh1(2o”) 

G Pardosa pullata (gewone wolfspin): 

#lau11(1 d") 

G Pardosa saltans (zwarthandboswolfspin): 
#lau(1 o") 

Pirata piraticus (poelpiraat): mar1(19, 1 eico- 

con) 

Trochosa terrico/a (gewone nachtwolfspin): 

#lau(1 9) 
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THERIDIIDAE - kogelspinnen 

G Enoplognatha thoracica (bodemtandkaak): 

marl 1(4?) 

Robertus lividus (bosmolspin): #weh2(1 ?) 

G Steatoda bipunctata (koffieboonspin): slik(3 
juv.) 

G Theridion varians (gewoon visgraatje): 

marl 1(1 ?) 

TETRAGNATHIDAE - strekspinnen 

G Pachyqnatha deqeeri (kleine dikkaak): 
#lau11(5c\ 2?) 

G Tetragnatha extensa (gewone strekspin): 

mar9(1 &), mar10(2?) 

Tetragnatha montana (schaduwstrekspin): 
marl 1(1 er, 1 ?) 

ARANEIDAE - wielwebspinnen 

u Aranie/la opistographa (tweeling-komkom- 

merspin): #weh2(1 ?) 

G Larinioides cornutus (rietkruisspin): mar9(1 <f, 
1 ?), mar10(1 <?, 1 ?) 

G Larinioides serica tus ( b ru g s p i n ) : s I i k( 1 ? ) 

G Nuctenea umbratica (platte wielwebspin): 

slik(1 o" subadult) 

ERIGONIDAE - dwergspinnen 

Baryphyma duffeyi (klokspinnetje): sliz(1 ?) 

G Ceratine/la scabrosa (lepelschildspinnetje): 

#weh1(1 ?) 

Ceratinopsis stativa (weideplatkopje): 

#lau11(1 er) 

G Dicymbium nigrum (donker bolkopje): 

#lau(1 ?) 
G Diplocepha/us latifrons (tweeklauwdubbel- 

kopje): #weh1(1 o", 1 ?), #weh1(1 <f) 
G Diplocepha/us picinus (gewoon vals dubbel- 

kopje): #lau(4o", 2?) 

G Dismodicus bifrons (hoog bolkopje): 

mar9(1 <?) 
Erigone atra (storingsdwergspin): mar9(1 ?), 
sliz(2cT) 

Erigone dentipalpis (aeronautje): #lau11(1 o") 

Erigone longipalpis (langpalpstoringsdwerg- 
spin): sliw(1 <ƒ) 

G Gongylidiellum vivum (nagelpalpje): 

mar9(1 ?), marl 1(1 ?) 

G Gongy/idium rufipes (oranjepoot): #lau(2cf), 

#lau(2d"), #weh2(1 ?), marl 1 (2d") 

G Hypomma fulvum (pijlpalpje): mar9(1o") 

G Maso sundevalli (gewoon dwergstekel- 
pootje): #lau(1 o", 1 ?), marl 1(1 ?) 

G Micrargus herbigradus (vingerpalpputkopje): 
#weh1(2o", 1?), #weh2(8o\ 1?) 

G Micrargus subaequa/is (plat putkopje): 
#weh1(1 ?), #weh1(2a’\ 1 ?) 

G Oedothoraxgibbosus (bultvelddwergspin): 

mar1(1 ?), marl 1(3?) 

G Pe/ecopsis paral/e/a (neusballonkopje): 
#lau11(1 o"), mar9(1 cT, 2?) 

G Pocadicnemis juncea (bleek heidegroefkop- 

je): #weh1(1 <f, 1 ?), #weh2(1 <ƒ, 1 ?), 
mar9(1d"), marl 1(1 cf) 

G Tiso vagans (krulpalpje): #lau(2o\ 6?), 
#lau11(1 o"), #weh1(1 cf, 3?) 

Wa/ckenaeria kochi (tweeknopje): sliz(1 ?) 

Wa/ckenaeria atrotibia/is (gewoon contrast- 
pootje): marl 1(1 ?) 

Leptorhoptrum robustum (donker lang- 

palpje): marl 1(1 ?) 

NL Mecynargus paetu/us: marl 1 (1 o") 

LINYPHIIDAE - hangmatspinnen 

Bathyphantes gracilis (gewoon wevertje): 
mar9(1 o\ 2?), sliz(1 ?) 

G Bathyphantes parvulus (klein wevertje): 

#lau(1 cf), #weh1(4o", 1?), #weh2(7d\ 2?), 

mar9(1 ?), marl 1(3cf, 4?) 

G Centromerita concinna (klein haarpalpje): 

#lau(1 ?) 

G Kaestneria puHata (variabel wevertje): 

mar9(1 <?) 
G Lepthyphantes ericaeus (heide bodemwever- 

tje): #weh2(4o") 

Lepthyphantes pallidus (geknot bodemwever- 
tje): #weh1(2o\ 1?), #weh2(12o^( 3?), 

marl 1(1 ?) 

Lepthyphantes tenuis (bodemwevertje): 
#weh1(2<f), #weh2(1o”), mar9(7?) 

G Lepthyphantes zimmermanni (boswevertje): 
#weh1(3d\ 1 ?), #weh2(4c/, 3?) 

G Linyphia hortensis (tuinhangmatspin): 

#lau(2?) 

G Microneta viaria (lentestrooiselspin): 

#lau(1 ?) 

G Neriene clathrata (kruidhangmatspin): 

#lau(1 ?), #weh1(1 ?), #weh2(1 ?), marl 1(10", 

11 ?) 

G Saaristoa abnormis (driepunthangmatspin): 
#lau1 KM, #weh1(3a"), #weh2(3o") 

Porrhomma errans (boskleinoogje): 

#weh2(1 ?) 

Porrhomma microphtha/mum (aeronautklein- 

oogje): mar9(1 ?) 

NL Carorita limnaea : mar9(1 ?) 

OPILIONES - HOOIWAGENS 
PHALANGIIDAE 

G Rilaena triangularis: #lau(4o’', 3?), 

#lau11(M. #weh1(8rf’, 2?), #weh2(8o", 2?), 

mar6(2?), marl 1(7o") 

OLIGOLOPHIDAE 

G Mitopus morio : marl 1 (2? ) 
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marl 1(1 ?) 

PHOLCIDAE - trilspinnen 

G Pho/cus phalangioides (grote trilspin): 

slik(1 o", 1 9) 

GNAPHOSIDAE - bodemjachtspinnen 

G Hapiodrassus signifer (heidemuisspin): 

#lau(1 9) 

G Hapiodrassus si/vestris (bosmuisspin): 
#lau(2cf) 

G Drassy/ius pusi/ius (kleine kampoot): 

#lau11(1<A 29) 

CLUBIONIDAE - struikzakspinnen 

G Cheiracanthium virescens (groene spoor- 

spin): #lau11(29) 

G Clubiona iutescens (griendzakspin): #lau( 1 d") 

Clubiona rec/usa (zompzakspin): #lau(1cf), 

#weh1(1 9), #weh2(1 9) 

Clubiona stagnati/is (moeraszakspin): 

mar1(1 9), sliz(1 9) 

ZORIDAE - stekelpootspinnen 

G Zora spinimana (gewone stekelpoot): 

#lau(2d" 19) 

THOMISIDAE - krabspinnen 

G Ozypti/a trux (grasbodemkrabspin): 

#lau11(3cf), marl 0(1 cf) 

G Xysticus crista tus (g ewo n e k ra b s p i n ) : 

#lau11(39), #weh1(29), mar9(29) 

PHILODROMIDAE - renspinnen 

G Thanatus striatus (duinrenspin): mar1(1?) 

LYCOSIDAE - wolfspinnen 

Aiopecosa pulverulenta (gewone panter- 

spin): #lau11(2cf), #weh1(29) 

G Arctosa leopardus (moswolfspin): #lau11(2<f) 

G Pardosa agrestis (slikwolfspin): #lau11(13cf), 

mar9(5cf, 59, 4 eicocons), mari0(1 d\ 1 eico- 

con) 

Pardosa agrestis purbeckensis (schorrenwolf- 

spin): sliw(29, 2 eicocons), sliz(3cf 239, 19 ei- 

cocons) 

Pardosa amentata (tuinwolfspin): #weh1(1 9) 

G Pardosa lugubris (zwartstaartboswolfspin): 
#lau(1 d") 

G Pardosa palustris (moeraswolfspin): 
#lau11(7o\ 39) 

G Pardosa prativaga (oeverwolfspin): 
#weh1(1cf), #weh1(2cf) 

G Pardosa puiiata (gewone wolfspin): 

#lau 11 ( 1 °") 

G Pardosa sa/tans (zwarthandboswolfspin): 
#lau(1 cf) 

Pirata piraticus (poelpiraat): mar1(19, 1 eico- 

con) 

Trochosa terrico/a (gewone nachtwolfspin): 

#lau(1 9) 
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Taeniapion rufulum nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Coleoptera: Brentidae) 

K. Alders & Th. Heijerman 

ALDERS, K. & TH. HEIJERMAN, 1999. TAENIAPION RUFULUM NEW FOR THE DUTCH FAUNA (COLEO¬ 

PTERA: BRENTIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (5): 71-74. 

Abstract: Taeniapion rufulum is recorded for the first time from The Netherlands. A large number of specimens was 

swept from Urtica ureas on an untilled field near Helden, province of Limburg. Male and female genitalia of T. rufulum 

and its sisterspecies, T. urticarium, living on Urtica dioica, are figured. 

K. Alders, Venlosingel 32, 6845 JB Arnhem. 

Th. Heijerman, sectie Diertaxonomie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Postbus 8031, 6700 EH Wageningen. 

Inleiding 

Van het genus Taeniapion komen in het 

Palaearctische gebied zeven soorten voor, die 
leven op Urticaceae (Alonso-Zarazaga, 1990). 

In Midden-Europa worden twee soorten aan¬ 

getroffen, Taeniapion urticarium (Herbst) en 

T. rufulum (Wencker) (Behne, 1994). De eer¬ 

ste is in Midden-Europa de meest verbreide en 

was tot nog toe de enige soort van het genus in 
Nederland. Ze is niet zeldzaam op grote 

brandnetel (Urtica dioica L.) en komt ver¬ 

spreid door het hele land voor. 
Op 30 en 31 mei, en 1 juni 1998 sleepten 

we een groot aantal exemplaren van T. rufu¬ 

lum van kleine brandnetel (Urtica urens L.) op 

een braakliggende akker in de omgeving van 
Helden (Limburg). 

Herkenning 

De verschillen tussen Taeniapion rufulum en 

T. urticarium - zie bijvoorbeeld Dieckmann 
(1977) en Behne (1994) - zijn niet erg groot. 

Ook zijn beide soorten zijn nogal variabel in 
kleur, kleurpatroon, vorm en lengte van de 

snuit, grootte van de ogen en andere ken¬ 
merken die wel gebruikt worden ter onder¬ 

scheiding van beide soorten. Als gevolg van 
deze variatie zijn er in het verleden door 

Wagner (1918) drie geografische rassen of 

subspecies van T. rufulum beschreven (zie bij¬ 
voorbeeld Dieckmann, 1977). Volgens Dieck¬ 

mann (1977) en Gpnget (1997) is de taxono- 

mische status van deze subspecies meer of 

minder twijfelachtig. Volgens de laatste zijn 

de kenmerken die in eerdere sleutels zijn ge¬ 
bruikt niet allemaal even betrouwbaar en is er 

niet één bepaald kenmerk waarmee beide 
soorten met zekerheid gedetermineerd kunnen 

worden. Hij geeft vervolgens een aantal nieu¬ 
we kenmerken, waaronder kwantitatieve, en 

gebruikt deze in zijn sleutel. Onze exemplaren 

voldoen niet alleen aan de beschrijving van T. 
rufulum in Dieckmann (1977) en Behne 

(1994), maar ook aan die van Gpnget (1997). 

Vanwege de grote overeenkomst tussen beide 
Taeniapion-soorten hebben we de exemplaren 

van T. urticarium van het Zoölogisch Museum 

te Amsterdam, het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum te Leiden en onze eigen collecties, 
nog eens goed bekeken. In dit materiaal trof¬ 

fen we geen exemplaren van T. rufulum aan. 
Omdat volgens Gpnget (1997) ook de geni- 

taalkenmerken aan enige variatie onderhevig 

zijn, beelden we hier het mannelijke en het 
vrouwelijke genitaalapparaat af van zowel T 

urticarium als van T. rufulum (fig. 1-10). Ook 
Alonso-Zarazaga (1990: fig. 251-258) geeft 
afbeeldingen van het mannelijk genitaal van 

beide soorten: het lijkt erop dat er geringe ver¬ 
schillen tussen beide soorten te zien zijn, voor¬ 

al in de vorm van het tegmen, maar ook in de 
vorm van de penis zelf en vooral de top ervan. 
Onze afbeeldingen wijken in geringe mate af 

van die van Alonzo-Zarazaga (1990); dit kan 



72 Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 

Fig. 1-8. Mannelijk genitaal. 1, 3, 5, 7, Taeniapion urticarium (Rhenen, 7.V.1998); 2, 4, 6, 8, T. rufulum (Helden 

1 .vi. 1998); 1-2, penis, dorsaal; 3-4, penis, lateraal; 5-6, tegmen, dorsaal; 7-8, spiculum gastrale (schaal = 0,2 mm). 
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gedeeltelijk het gevolg zijn van de gebruikte 
prepareer- en/of tekentechniek, maar ook van 

de door Gpnget (1997) genoemde (geografi¬ 

sche) variatie. De hier gepresenteerde afbeel¬ 

dingen (fig. 1-10) laten in ieder geval zien dat 
noch het mannelijk, noch het vrouwelijk geni¬ 

taal gebruikt kan worden om beide soorten te 

onderscheiden. 

Biologie 

Volgens Dieckmann (1977) leeft Taeniapion 

urticarium op Urtica dioica en T. rufulum 

monofaag op U. urens. Meldingen van T. urti- 

carium op U. urens zouden berusten op ver¬ 

wisseling met T. rufulum. Hoffmann (1958) en 
Köstlin (1973) noemen echter voor T. rufulum 

(= Apion (Taeniapion) rufulum Wencker & 
Apion (Taeniapion) rufulum ssp. zoufali 

Wagner) ook nog Urtica pilulifera L. als 

voedselplant. Gpnget (1997) schrijft, zich ba¬ 

serend op een mondelinge mededeling van 
Alonso-Zarazaga, dat de voedselplantrelaties 

van beide soorten onvoldoende bekend zijn en 

dat, tenminste in Zuid-Europa, de verschillen 
mogelijk niet zo scherp zijn als door Dieck¬ 

mann (1977)aangegeven. 

Taeniapion rufulum is bekend van het 

Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa; 

binnen Europa komt hij niet voor in de noor¬ 
delijke landen, wel is hij bijvoorbeeld bekend 

van Polen en een aantal Oost-Europese lan¬ 

den; de soort is niet bekend van Denemarken, 

Engeland en ook niet van Frankrijk ten noor¬ 
den van Parijs (Hoffmann, 1958; Dieckmann, 

1977; Hansen, 1996; Gpnget, 1997). In Duits¬ 

land is de soort na 1950 waargenomen in 

diverse regio’s; het dichtstbijgelegen is het ge¬ 
bied van de Neder-Elbe (Köhler & Klausnit- 

zer, 1998). Volgens Gpnget (1997) komt de 

soort wel voor in Nederland; hij geeft echter 
geen referenties op. Bij navraag deelde Hans 

Gpnget mij mee dat de informatie over het 

voorkomen in Nederland gebaseerd was op 

persoonlijke communicatie met iemand uit 
Duitsland, en dat hij zelf geen exemplaren af¬ 

komstig uit Nederland zag; het is volgens hem 

daarom niet uit te sluiten dat er sprake is van 

verwarring met T. urticarium. 

Dieckmann (1977) merkt op dat T. rufulum 

in de voormalige DDR kennelijk alleen aange¬ 
troffen wordt in gebieden waar de voedsel¬ 

plant op een zandige bodem voorkomt. Kleine 

brandnetel is - ook bij ons - een soort van ru¬ 

derale plaatsen als bemeste droge bouwlan¬ 
den, moestuinen, persvoer- en mesthopen en 

ruderale plekken in de duinen (Van der 
Meijden, 1996) en komt dus meestal voor in 
de buurt van bebouwing, zoals boerderijen, en 

op kwekerijen. Omdat keververzamelaars vol¬ 

gens Dieckmann (1977) niet gewoon zijn om 

“in und am Rande von Dörfern zu keschern” is 

Fig. 9-10. Vrouwelijk geni¬ 

taal, spermatheca. 9, Tae¬ 

niapion urticarium ( Rhe¬ 

nen, 7.V..1998); 10, T. 

rufulum (Helden, 1.vi. 1998) 

(schaal = 0,05 mm). 
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de soort mogelijk algemener dan nu uit de ver- 

spreidinggegevens lijkt. 
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Korte mededelingen 

Waarnemingen van Zygaena viciae De steltvlieg Cnodacophora stylifera nieuw 

(Lepidoptera: Zygaenidae) voor Nederland (Diptera: Micropezidae) 

In het oktobernummer van Entomologische 

Berichten wordt Zygaena viciae (Denis & 
Schiffermüller) als nieuw voor de Nederlandse 

fauna gemeld door Groenendijk & Van Oos- 

terhout (1998) op basis van waarnemingen in 

de periode 1995-1997. De vindplaats is gelegen 
tussen Wijlre en Simpel veld in Zuid-Limburg. 

In het verenigingsnieuws van juli 1996 
(Koomen, 1996) heb ik Zygaena viciae echter 

reeds gemeld als nieuw voor de fauna uit 

Limburg onder de naam Zygaena meliloti (Es¬ 
per). Deze waarneming is door Groenendijk & 

Van Oosterhout (1998) mogelijk over het 

hoofd gezien als gevolg van de door mij ge¬ 

bruikte naam voor dit bloeddrupje op basis 

van Forster & Wohlfahrt (1960). 

Zygaena viciae werd door mij op 6 juli 
1994 voor het eerst in Nederland waargeno¬ 

men ten zuiden van Maastricht. Op 7 juli 1995 

zag ik de soort bij Vaals. In dat zelfde jaar, op 

30 juni en 6 juli, vloog een grote populatie van 
honderden exemplaren net over de grens in 

België nabij zuidwestelijk Zuid-Limburg, en 

wel op een ruderaal terrein in de omgeving 

van Ternaaien (Lanaye). Op 26 juli 1996 ver¬ 
zamelde ik Zygaena viciae opnieuw te Vaals. 

Kennelijk komt Z. viciae de laatste jaren op 
meerdere plaatsen in Zuid-Limburg voor. 
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In een monster uit een malaiseval van het mu¬ 

seum Naturalis te Leiden vond ik een manne¬ 

tje van de steltvlieg Cnodacophora stylifera 

(Loew). Het dier werd gevangen in de periode 
van 20 tot 27 juli 1998 te Groede (Zeeland) in 

de Groedsche Duintjes (Amersfoortcoördina- 

ten 022-380) en is opgenomen in de verzame¬ 
ling van het museum. 

Deze soort wordt van de omringende lan¬ 

den slechts vermeld van Groot-Brittannië 
(Schotland) en Zweden, en verder is ze bekend 

uit Oost-Siberië en Mongolië (Soos, 1984). 
Loew beschreef haar van Kultuk aan de zuid¬ 

punt van het Baikalmeer (51°46’ noorder¬ 

breedte). Stackelberg (1970) schrijft dat deze 
soort mogelijk in de middenstrook van Euro¬ 

pees Rusland voorkomt en doet dat waar¬ 

schijnlijk op grond van Siberische vondsten. 

Deze zone komt overeen met het deel van 
Europa waarin ook Nederland ligt. 

Men kan Cnodacophora stylifera determi¬ 

neren met de spillebeenvliegentabel van Van 
der Goot in Van der Goot & Van Veen (1996). 

In dit boekje staan de mannelijke genitaliën 

van C. sellata (Meigen) afgebeeld, die iden¬ 

tiek zijn aan die van C. stylifera. Deze laatste 
is 4,5-6 mm lang, de borststukrug is deels 

glimmend zwart en het tweede sprietlid is 

geel. Cnodacophora sellata is 6-8 mm lang 
met effen grijze borststukrug en zwartachtig 

tweede sprietlid. 
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ZLATA S. GERSHENSON & SANDRINE 

A. ULENBERG, 1998. The Yponomeutinae 

(Lepidoptera) of the World exclusive of the 

Americas: i-x, 1-202; 38 fig.; 9 zw/w platen, 

3 platen in kleur; systematische index 12, 

voedselplantenindex 4 kolommen. Konink¬ 

lijke Nederlandse Akademie van Wetenschap¬ 

pen (Postbus 19121, 1000 GC Amster¬ 

dam), ISBN 0-444-85819-9. Prijs (gebonden) 

ƒ 130,-. 

Onder de kleine vlinders horen de stippelmot- 

ten tot de talrijkste en opvallendste. Een over¬ 

zicht over de systematiek van deze groep is 

dan ook heel welkom. Alle 231 soorten van de 

wereld, met uitsluiting van Noord- en Zuid- 

Amerika worden min of meer uitvoerig geci¬ 

teerd en besproken en, waar nodig, afgebeeld. 

Er worden 25 genera onderscheiden, die mid¬ 

dels twee tabellen (naar uitwendige bouw, 

resp. genitaliën) toegankelijk worden ge¬ 

maakt. 

F. DANNER, U. EITSCHBERGER & B. 

SURHOLT, 1998. Die Schwärmer der west¬ 

lichen Palaearktis. Textband: 1-368; 84 ver- 

spreidingskaarten; Tafelband: 1-722; 572 pla¬ 

ten (waarvan 122 in kleur). Deel 4 van de 

reeks Herbipoliana. Verslag Dr. Ulf Eitsch- 

berger (Humboldtstr. 15, 95168 Marktleuthen, 

Duitsland), ISBN 3-923807-03-1. Prijs (ge¬ 

bonden, folio-formaat) DM 620,-. 

Dit is ontegenzeggelijk een duur boek, maar 

zijn geld waard. Alle 165 (onder-) soorten van 

Europa en Noord-Afrika worden diepgaand 

besproken (10 taxa zijn zelfs nieuw). Natuur¬ 

lijk worden van alle soorten de genitaliën 

afgebeeld. Veel aandacht wordt daarnaast ge¬ 

wijd aan de biologie (met name voedselplan¬ 

ten) en morfologie van de eieren, rupsen en 

poppen. Een welkom extra is daarbij een grote 

verzameling SEM-foto’s van de stadia. 

Gewasbeschermingsgids: handboek voor 

de bestrijding van ziekten, plagen en on¬ 

kruiden en de toepassing van groeiregu- 

latoren in de land- en tuinbouw en het 

openbaar groen, 1999. P. A. OOMEN, H. 

MARSMAN, P. F. J. OOSTELBOS e.a., eds; 

i-xi, 1-764; gewassenregister 15 kolommen. 

Plantenziektenkundige Dienst (Postbus 9102, 

6700 HC Wageningen; fax 0317-421701; e- 

mail a.a.meurs@pd.agro.nl), ISBN 90-278- 

1116-4. Prijs (paperback) ƒ 85,- + ƒ 14,- ad¬ 

ministratie- en verzendkosten. 

Hoewel hij eigenlijk in 1998 uitkwam staat er 

op de omslag trots het jaar 1999, omdat in dit 

jaar de PD met deze 15e druk van de 

Gewasbeschermingsgids zijn honderdjarig be¬ 

staan viert. Best wel een boek om trots op te 

zijn, bij zo’n eeuwfeest. Het is een door de tijd 

gerijpt buitengewoon overzichtelijk naslag¬ 

werk van plagen en ziekten van alle denkbare 

cultuurgewassen en de eventueel te nemen 

maatregelen. 

GIORGIO SABELLA, 1998. Pselafidi di 

Sicilia. - Monografie, Museo regionale di 

Scienze naturali Torino 25: 1-415; 190 lijnte¬ 

keningen; 38 kleurenfoto’s van landschappen; 

ruim 350 refs; index 10 kolommen. Museo re¬ 

gionale di Scienze naturali Torino (Biblioteca, 

Via Giolitti 36, 1-10123 Torino, Italia), ISBN 

88-86041-21-7. Prijs (gebonden), 140.000 lire 

+ portokosten. 

Op Sicilië komen niet minder dan 82 soorten 

van deze ook in de ogen van entomologen piep¬ 

kleine kevertjes voor; niet minder dan 27 zijn er 

endemisch. Ze worden zeer uitvoerig besproken 

(tabellen, vindplaatslijsten, kaartjes, afbeeldin¬ 

gen van de genitaliën, synonymie, discussies 

over verspreiding, systematiek en oecologie). 

Ook hun zeer interessante biogeografische as¬ 

pecten komen aan bod. De uitvoerige tabellen 

zijn zowel in het Engels als in het Italiaans. 
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Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit 
(JKJ iw o I “T y 

Nederland in het jaar 1996 (Lepidoptera) 

K. J. Huisman & J. C. Koster 

HUISMAN, K. J. & J. C. KOSTER, 1999. NEW AND INTERESTING MICROLEPIDOPTERA FROM THE 

NETHERLANDS IN THE YEAR 1996 (LEPIDOPTERA). - ENT. BER., AMST. 59 (6): 77-95. 

Abstract: This is the tenth compilation of interesting Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the year 

1996. Bactra suedana (Tortricidae) is recorded for the first time from The Netherlands: two specimens were collected in 

a marshy area in the dunes in the north-western part of the country. New Dutch records of the following 75 rare and/or in¬ 

teresting species are given or summarised: Stigmella catharticella, S. centifoliella (Nepticulidae), Stenoptinea cyaneimar- 

morella, Nemapogon wolffiella, N. ruricolella, Trichophaga tapetzella (Tineidae), Bucculatrix demaryella (Buccula- 

tricidae), Caloptilia azaleella, C. falconipennella, Parornix finitimella, Phyllonorycter connexella, P. pastorella, 

Phyllocnistis saligna (Gracillariidae), Yponomeuta irrorella, Pseudoswarnmerdainia combinella, Argyresthia fundella, 

Ypsolopha horridella, Y. sequella (Yponomeutidae), Bedellia somnulentella (Bedeliidae), Ethmia terminella (Ethmiidae), 

Cosmiotes exactella, Perittia obscurepunctella, Elachista scirpi (Elachistidae), Chrysoclista linneella, Blastodacna helle- 

rella (Agonoxenidae), Scythris potentillella, S. inspersella (Scythrididae), Esperia sulphurella (Oecophoridae), 

Coleophora trigeminella, C. lineola, C. chalcogrammella, C. pennella, C. tamesis, C. lassella, C. peribenanderi, C. ads- 

persella, (Coleophoridae), Pseudatemelia subochreella (Amphisbatidae), Sorhagenia janiszewskae, Pancalia schwarzel- 

la, Cosmopterix scribaiella (Cosmopterigidae), Gelechia senticetella, Mirificarma interrupta, Scrobipalpa nitentella, 

Caryocolum blandella, Brachmia inornatella, Platyedra subcinerea (Gelechiidae), Gynnidomorpha vectisana, Cochylis 

roseana, Cnephasia genitalana, Aphelia ochreana, Lozotaeniodes formosana, Eudemis profundana, Celypha siderana, 

Argyroploce arbutella, Epiblema turbidana, Ancylis apicella, Cydia microgrammana, C. strobilella, C. sen’illana, C. am- 

plana, Pammene germmana, Strophedra weirana, Dichrorampha alpinana of which the differences in the external char¬ 

acters and genitalia with D. flavidorsana are discussed (Tortricidae), Prochoreutis myllerana (Choreutidae), Phaulernis 

dentella (Epermeniidae), Platyptilia capnodactylus, Marasmarcha lunaedactyla, Buckleria paludum (Pterophoridae), 

Merulempista wolschrijni, Homoeosoma sinuella, Ephestia parasitella, Eudonia lineola, Friedlanderia cicatricella, 

Catoptria verellus, Algedonia terrealis (Pyralidae). Biological and distributional information on these species is given. 

K. J. Huisman, Patrijzenlaan 4, 8091 BK Wezep. 

J. C. Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

Inleiding 

Dank zij de gulle medewerking van velen, 
vooral vanuit de sectie “Snellen” van de Ne¬ 

derlandse Entomologische Vereniging, maar 
ook van er buiten, kunnen we weer een verslag 

uitbrengen over in Nederland waargenomen 

Microlepidoptera. Ditmaal gaat het voorna¬ 
melijk over 1996, met enkele aanvullingen 
over oudere jaren. 

Voor de nomenclatuur hebben we weer ge¬ 

bruik gemaakt van de Europese naamlijst van 
Karsholt & Razowski (1996). 

De vindplaatsen zijn per provincie gerang¬ 
schikt. Indien het aantal exemplaren niet 

wordt vermeld, betreft de vangst slechts één 
exemplaar. De verantwoordelijkheid voor de 
determinaties ligt bij de inzenders, maar diver¬ 

se kritische soorten zijn door de auteurs ge¬ 

controleerd. Tenzij anders vermeld, bevindt 

het materiaal zich in de collectie van de verza¬ 
melaar. Wij willen alle personen, die gegevens 

hebben verstrekt voor deze jaarlijst, van harte 
bedanken voor hun medewerking en verder 
ook de heer K. Larsen, Spborg, Denemarken 

voor het controleren van de determinatie van 

Bactra suedana en Drs H. W. van der Wolf 
voor het verstrekken van gegevens betreffen¬ 

de de Coleophoridae. 
Provincies: Fr - Friesland; Gr - Groningen; 

Dr - Drenthe; Ov - Overijssel; F1 - Flevoland; 
Gld - Gelderland; U - Utrecht; NH - Noord- 
Holland; ZH - Zuid-Holland; Z - Zeeland; NB 

- Noord-Brabant; F - Fimburg. 
De afkortingen in de tekst hebben betrek¬ 

king op de navolgende personen: B. van Aart- 
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sen, ‘t Harde (BvA); C. J. M. Alders, Arnhem 

(CA); J. E. F. Asselbergs, Bergen op Zoom 

(JA); C. van den Berg, Hoogland (CB); A. L, 

Cox, Mook (AC); L. J. van Deventer, Drunen 

(LD); F. J. Groenen, Luyksgestel (FG); K. J. 

Huisman, Wezep (KH); J. C. Koster, Callants- 

oog (JCK); J. A. W. Lucas, Rotterdam (JL); 

Ch. G. A. M. Naves, Drempt (CN); K. N. 

Nieuwland, Schagerbrug, (KN); W. Oord, 

Deventer (WO); A. Schreurs, Kerkrade (AS); 

mevr. J. W. Sinnema, Hemrik (JS); J. van 

Vuure, Kortgene (JV); J. B. Wolschrijn, 

Twello (JW); P. J. Zumkehr, Midsland, 

Terschelling (PZ). 

Nepticulidae 

Stigmella catharticella (Stainton) 

Te Zandvoort, Kraansvlak-Doorn werden op 

26 september 1996 de bladmijnen van deze 

soort aangetroffen op wegedoorn (Rhamnus 

catharticus L.) door P. J. Zumkehr. De soort 

komt verspreid maar lokaal voor, hoofdzake¬ 

lijk in het zuiden en oosten van het land 

(Küchlein, 1993). Het is in Nederland de eni¬ 

ge vlinder die mineert op de bladeren van we¬ 

gedoorn. Nieuw voor Noord-Holland. 

Stigmella centifoliella (Zeiler) 

Te Hoogland (Utrecht) (AC 151.15-467.67) 

werden op 9 juli 1996 door C. van den Berg 

twee cocons van Stigmella centifoliella ge¬ 

vonden op roos (Rosa sp.), vermoedelijk een 

cultivar van hondsroos (Rosa canina L.) De 

beide cocons werden aangetroffen in de blad- 

oksel aan het begin van de bladsteel, een veel 

voorkomende plaats bij de soorten van de 

Stigmella anomalella-groep. Uit één van de 

cocons verscheen op 11 juli een wijfje. Tot 

dusver is de soort alleen aangetroffen in het 

noordelijk kustgebied van Zuid-Holland en 

Zuid-Limburg (Küchlein, 1993). 

De rups mineert in de bladeren van roos, 

maar ook pimpernel (Sanguisorba sp.) wordt 

als voedselplant vermeld (Johansson et al., 

1990). Door de brede witachtige dwarsband 

op de voorvleugel is S. centifoliella in één 

oogopslag te onderscheiden van de eenkleuri¬ 

ge Stigmella anomalella (Goeze), die ook op 

roos mineert en algemeen voorkomt in het he¬ 

le land. Hoewel er kleine verschillen tussen de 

mijnen van beide soorten worden vermeld, is 

het determineren aan de hand van de lege 

bladmijn een hachelijke aangelegenheid. 

Tineidae 

Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière) 

Op 22 juli 1996 ving J. B. Wolschrijn één 

exemplaar van deze zeldzame mot op licht te 

Twello. In de vorige eeuw werd Stenoptinea 

cyaneimarmorella slechts tweemaal in ons 

land gevonden. In de jaren 90 van deze eeuw 

is de vlinder inmiddels op een drietal plaatsen 

opgedoken (Huisman & Koster, 1996) en nu 

dan weer een vondst in Twello. De tweede 

vangst overigens voor de provincie Gelder¬ 

land, want in de vorige eeuw werd ook al eens 

een exemplaar bij Arnhem gevangen. 

Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen 

Door J. van Vuure werden op 8 juli 1996 twee 

exemplaren gesleept te Kamperland (Zee¬ 

land). De soort is voor het eerst in ons land ge¬ 

vangen in 1986 te Schin op Geul (Van 

Nieukerken et al., 1993). Daarna is nog een 

enkel exemplaar uit Zuid-Limburg gemeld. 

Tot voor kort waren de rups en de levenswijze 

van deze soort nog onbeschreven. In Engeland 

is de vlinder onlangs gekweekt uit Hypoxylon 

multiforme (Fr.) Fr., welke harde, zwarte kus¬ 

senvormige zwammen vormt, voornamelijk 

op dood berkenhout. De rups leeft in zelfge- 

sponnen kokers in de zwam en het aanliggen¬ 

de hout. Uiterlijke tekenen hiervan zijn moei¬ 

lijk te zien. Soms wordt de zwam enigszins 

brokkelig of zijn er wat zwarte uitwerpselen 

zichtbaar. De rups van N. wolffiella onder¬ 

scheidt zich van de nauwverwante Nemapo¬ 

gon cloacella (Haworth) door het vrijwel on- 

gesclerotiseerde nekschild, dat bij N. cloacella 

volledig is gesclerotiseerd. Ook deze laatste 

soort kan op dezelfde zwam worden gevonden 

(Heckford, 1997). 
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Nemapogon ruricolella (Stainton) 

Te Veldhoven (Noord-Brabant) in het natuur¬ 
gebied “Het Dommeldal” ving F. Groenen op 

18 juni 1995 twee mannetjes op licht. De vlin¬ 
der wordt weinig in ons land waargenomen. 

Küchlein (1993) vermeldt vijf vindplaatsen uit 

het oosten en zuidoosten van ons land en ver¬ 

der een oude vondst van 1929 uit Hondsdonk, 

Noord-Brabant. De rups leeft in boomzwam- 

men, onder andere in elfenbankje (Coholus 

versicolor (L. ex Fr.)) en berkezwam (Pipto- 

porus betulinus (Bull, ex Fr.) Karst.) (Pel¬ 
ham-Clinton, 1985). 

Trichophaga tapetzella (Linnaeus) 

Waarnemingen. Gld: Winterswijk, steengroeve te Ratum, 

27.V.1996, tegen de wand van een schuurtje, JW. L: 

Posterholt, 26 en 30.viii en 28.ix.1996, e.l. uit wolachtig 

verpakkingsmateriaal uit een kist verkregen van M. van 

Stiphout, AS. 

Hoewel Küchlein (1993) enige tientallen 
vindplaatsen vermeldt uit bijna alle provin¬ 

cies, is de soort inmiddels zeer zeldzaam ge¬ 

worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

de grotere hygiëne van tegenwoordig en het 

Fig. 1. Caloptilia azaleella. 

veelvuldig gebruik van kunststoffen in plaats 

van natuurlijke materialen. Het laatst is Tri¬ 

chophaga tapetzella vermeld van Vijlen 
(Limburg) door Langohr, die in 1979 een 

groot aantal exemplaren kweekte uit een oud 

konijnenvel (Langohr, persoonlijke medede¬ 
ling). 

Bucculatricidae 

Bucculatrix demaryella (Duponchel) 

Te Bergen aan zee, Buizerdvlak, werd op 6 ju¬ 
ni 1995 door P. Zumkehr één vlinder van 

Bucculatrix demaryella aangetroffen in ber- 

Fig. 2-3. Caloptilia azalleel- 

la, genitaliën. 2, 6 ; 3, 9. 
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kenstruweel. Dit is de eerste vondst boven het 

Noordzeekanaal. Ze sluit aan bij twee eerdere 

vindplaatsen van mijnen in Zuid-Kennemer- 

land (Zumkehr, 1997). De vlinder is nog 

steeds zeldzaam in ons land en zijn aanwezig¬ 

heid wordt voornamelijk vastgesteld aan de 

hand van bladmijnen op berk (.Betula sp.). Na 

de vondst van een adult te Vlodrop-Station in 

1994 (Huisman & Koster, 1997) is dit de 

tweede waarneming van een imago in ons 

land. 

Gracillariidae 

Caloptilia azaleella (Brants) (fig. 1-3) 

Op 28 juli 1996 werd een mannetje van deze 

soort (fig. 1) door de eerste auteur te Ouddorp 

(Zuid-Holland) op licht gevangen. Hoewel er 

sinds de ontdekking en beschrijving van de 

vlinder door Brants (1913) heel wat nieuwe 

vindplaatsen uit ons land bekend geworden 

zijn, wordt het dier toch maar hoogst zelden 

buitenshuis gevonden. De meeste waarnemin¬ 

gen zijn die van rupsen op azalea’s (Rhodo¬ 

dendron sp.) onder glas. 

De mannelijke en vrouwelijke genitaliën 

zijn in respectievelijk figuur 2 en 3 weergege¬ 

ven. Nieuw voor het zuidwesten van Neder¬ 

land. 

Caloptilia falconipennella (Hübner) 

Door C. van den Berg werd te Leusden-Zuid 

(Utrecht), Huize den Treek op 17 april 1996 

binnenshuis één exemplaar aangetroffen. Een 

weinig waargenomen soort die bekend is van 

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg met 

daarbuiten ook nog een vondst uit Amsterdam 

(Küchlein, 1993). De rups leeft in juli en au¬ 

gustus op zwarte els (.Alnus glutinosa (L.) 

Vilk), eerst in een bladmijn, later onder een 

omgevouwen bladrand, waardoor de mijn op 

die van een Parornix sp. lijkt. Tot aan de ver¬ 
popping worden er hiervan twee of drie ver¬ 

vaardigd. De vlinder vliegt van september tot 

mei en overwintert (Emmet et al., 1985). 

Nieuw voor Utrecht. 

Parornix finitimella (Zeiler) 

Te Heemskerk (Noord-Holland), Kruisberg 

werden op 20 juli 1995 twee exemplaren van 

deze soort door P. Zumkehr in zijn lichtval 

aangetroffen (de determinatie is door J. H. 

Küchlein gecontroleerd). Parornix finitimella 

leeft op sleedoorn {Prunus spinosa L.) en is al¬ 

gemeen op de hogere zandgronden van ons 

land. In het westen komt ze echter veel schaar¬ 

ser voor en is het voorkomen hoofdzakelijk 

beperkt tot het zuiden. Nog niet eerder gevon¬ 

den in de duinen van Noord-Holland. 

Phyllonorycter connexella (Zeiler) 

Op 30 mei 1996 ving F. Groenen één exem¬ 

plaar van Phyllonorycter connexella in het na¬ 

tuurgebied “Het Dommeldal”, te Riethoven 

(Noord-Brabant). De vlinder werd opgejaagd 

uit bramenstruweel. De soort is tot dusver 

maar weinig gevonden in Nederland, maar 

kan lokaal in aantal voorkomen. De rups leeft 

op zwarte populier {Populus nigra L.) en 

kraakwilg (Salix fragilis L.) (Huisman & 

Koster, 1998). Nieuw voor Noord-Brabant. 

Phyllonorycter pastorella (Zeiler) 

Te Deventer, De Ossewaard, vond J. B. Wol- 

schrijn op 12 oktober 1996 een mijn op bittere 

wilg (Salix purpurea L.). Hieruit verscheen op 

23 oktober 1996 de vlinder. Op de laatste da¬ 

tum werden op de vindplaats nog vijf mijnen 

van deze soort aangetroffen, doch bij deze ble¬ 

ken de vlinders reeds te zijn uitgekomen. De 

soort was in ruim 50 jaar niet meer in ons land 

gezien, tot de vondst van soms grote aantallen 

mijnen op diverse plaatsen in 1994 en 1995 

(Huisman & Koster, 1998). Nu dus ook een 

vondst uit 1996. Hiermee ziet het er naar uit 

dat de soort zich in ons land weet te handha¬ 

ven. 

Phyllocnistis saligna (Zeiler) 

Waarnemingen. Gld: Deventer, De Ossewaard, 

12.x. 1996, lege bladmijnen op bittere wilg, JW. ZH: 

Rhoon, 24.iv.1995, 30 exemplaren in een schuur; 
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22.viii.1995 een exemplaar op licht en op 9.x. 1995 op de¬ 

zelfde plaats massaal bladmijnen, JL. L: Schinnen, eind 

juni tot begin juli, tientallen poppen tussen de omgevou¬ 

wen bladrand van de bladeren van schietwilg (Salix alba 

L.), welke vlinders leverden van begin juli tot de eerste 

week van augustus, AS. 

Phyllocnistis saligna is vrij schaars in ons land 

en het zwaartepunt van de verspreiding ligt 

langs de grote rivieren. De rups maakt een vrij 

opvallende, zilverkleurige mijn in de boven¬ 
of onderzijde van een blad en via de bladsteel 

en de wand van de twijg naar een volgend, na¬ 

bijgelegen, blad. De mijn eindigt aan de blad¬ 

rand, waar de rups een ruimte maakt om te 
verpoppen. Bij het spinnen van de cocon 

wordt de bladrand ter plaatse over de verpop- 
pingsplaats getrokken. De overwintering ge¬ 

schiedt als vlinder. Nieuw voor Limburg. 

Yponomeutidae 

Yponomeuta irrorella (Hübner) 

Niet minder dan drie exemplaren van Ypono¬ 

meuta irrorella kwamen op 23 juli 1996 op 
licht in de tuin van J. B. Wolschrijn te Twello 

(Gelderland). Na de vangst te Drempt in 1995 

(Huisman & Koster, 1998) opnieuw een waar¬ 
neming van deze zeldzame stippelmot in 

Gelderland. 

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner) 

Op 18 mei 1996 werd op de Wrakelberg 

(Limburg) één exemplaar van Pseudoswam- 

merdamia combinella geklopt uit sleedoorn 

door A. Schreurs. Deze soort is slechts bekend 
van een zevental plaatsen uit het midden en 

zuiden van ons land (Gielis et al., 1985). 

Ondanks het algemeen voorkomen van slee¬ 
doorn, de voedselplant, wordt de vlinder 

slechts zelden waargenomen. 

Argyresthia fundella (Fischer von 
Röslerstamm) 

Te Twello werden op 7 juni 1996 twee exem¬ 

plaren tegen een boomstam aangetroffen door 
J. B. Wolschrijn. Na de recente vondst van de¬ 

ze soort door Huisman in 1994 (Huisman & 
Koster, 1997) wederom een waarneming. Ge¬ 

zien de grote uiterlijke gelijkenis met de alge¬ 

mene Argyresthia retinella Zeiler is het moge- 

lijk dat de soort nogal eens over het hoofd 
wordt gezien. Vooral afgevlogen exemplaren 

zijn zeer moeilijk op hun uiterlijk te determi¬ 
neren. Vangsten van dieren in een omgeving 

waar geen berk voorkomt, de waardplant van 

A. retinella, verdienen zeker de aandacht. 

Argyresthia fundella leeft op spar (Picea sp.). 
Nieuw voor Gelderland. 

Ypsolopha horridella (Treitschke) 

Op 9 augustus 1996 werd door K. J. Huisman 
een exemplaar van deze weinig algemene vlin¬ 

der gevangen in de Stadsgaten te Hasselt 

(Overijssel). Misschien was het dier afkomstig 
van boomgaarden in de buurt, een biotoop 

waar de vlinder het vaakst gevonden wordt. De 

rups leeft op appelbomen (Malus sp.), maar 
kan zich ook voeden met sleedoorn, die op een 

enkele plaats in de Stadsgaten voorkomt. 

Ypsolopha sequella (Clerck) 

Door C. Naves werd op 9 augustus 1996 een 

exemplaar van deze vlinder te Drempt 
(Gelderland) op licht gevangen. Het is verheu¬ 

gend dat deze fraaie Ypsolopha zich in ons 

land weet te handhaven. Dit is de derde vondst 

in Nederland. De eerste stamt uit 1992 en de 
tweede uit 1994, beide uit Limburg, respec¬ 
tievelijk van de St. Pietersberg en van Seve- 

num (Küchlein, 1993; Huisman & Koster, 

1997). De rups leeft op spaanse aak {Acer 

campestre L.) en gewone esdoorn (A. pseudo- 

platanus L.). Nieuw voor Gelderland. 

Bedelliidae 

Bedellia somnulentella (Zeiler) 

Waarnemingen. Gld: Twello, 13 en 18.vii. 1996, steeds één 

exemplaar op licht; op 27.viii. 1996 waren de mijnen talrijk 

in de omgeving van Twello, vooral langs de spoordijk en 

langs de IJssel, op akkerwinde (Convolvulus arx’ensis L.) 

en haagwinde (Calystegia sepium (L.) R. Br.), JW. Z: 

Kortgene, 12.viii. 1996, overdag gevangen in tuin, JV. 
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De rupsen mineren in de bladeren van akker- 

winde en haagwinde, ook wordt dagbloem 

(.Ipomoea purpurea Roth) als voedselplant 

vermeld (Emmet, 1979). De mijn begint als 

een gangmijn die dan veel lijkt op die van een 

stigmellide, daarna verwijdt de mijn zich tot 

een plaatmijn. De uitwerpselen worden door 

de rups uit de plaatmijn verwijderd en blijven 

voor een deel in spinseldraden aan de onder¬ 

zijde van het blad hangen. Er wordt door de 

rupsen zowel van mijn als van blad gewisseld. 

Verpopping vindt plaats in een licht spinsel op 

een blad. Een minder algemene soort. Nieuw 

voor Zeeland. 

Ethmiidae 

Ethmia terminella T. Fletcher 

Waarnemingen. NH: Heemskerk, Kruisberg, tussen ó.vii 

en 12.viii. 1995 in totaal 38 exemplaren in een lichtval; op 

dezelfde vindplaats ook in 1996, PZ; Wijk aan zee, 

Rellen, 1996, PZ; Zandvoort, Kraansvlak, 3 en 

12.vi. 1996, PZ. 

Buiten Zuid-Limburg, waar te Stein een goede 

populatie voorkomt (Küchlein & Munsters, 

1988), slechts van een drietal vindplaatsen be¬ 

kend. De laatste vondst dateert uit 1990 van 

Terschelling, waar een exemplaar door Bot op 

licht werd gevangen (Huisman & Koster, 

1994). Nu blijkt Ethmia terminella in aantal 

voor te komen in de Kennemerduinen. Ver¬ 

moedelijk is dit een recente uitbreiding van 

het areaal van de soort. De rups leeft op slan- 

gekruid (Echium vulgare L.). 

Elachistidae 

Cosmiotes exactella (Herrich-Schäffer) 

In de Wimmenummerduinen te Egmond aan 

Zee werden op 3 juli 1995 twee exemplaren 

gevangen door P. Zumkehr (de determinatie is 

door J. H. Küchlein gecontroleerd). Het 

hoofdverspreidingsgebied van deze soort is de 

Veluwe, waar de soort plaatselijk talrijk kan 

zijn (Gielis et al., 1985). Verder nog bekend 

van bosachtige gebieden in het oosten en zui¬ 

den en slechts van een enkele vindplaats in het 

westen van ons land (Küchlein, 1993). Dit is 

de eerste vangst uit de duinen. De rups mineert 

in de bladeren van bochtige smele (Descham- 

psia flexuosa (L.) Trin.) (Traugott-Olsen & 

Schmidt Nielsen, 1977). Nieuw voor Noord- 

Holland. 

Perittia obscurepunctella (Stainton) 

Waarnemingen. Gr: Sellingen en Blijham, mijnen, 

29.vi.1996, JW. Gld: Bussloo, recreatiegebied, 

23.vi.1995, 5 bladmijnen op kamperfoelie (Lonicera sp.) 

die op 22.iv.1996 de vlinders leverden, JW. NB: Halste¬ 

ren, 28.vi. 1996, mijnen, JA. 

Als men de mijnen kent, blijkt de soort minder 

zeldzaam te zijn dan werd aangenomen (per¬ 

soonlijk commentaar van verschillende verza¬ 

melaars, waaronder de tweede auteur). Nieuw 

voor Groningen. 

Elachista scirpi Stainton 

Eén exemplaar van deze aan zoutmoerassen 

gebonden soort kwam op 19 juli 1995 uit de 

lichtval van P. Zumkehr, die stond opgesteld 

op de Kruisberg te Heemskerk. Elachista scir¬ 

pi was tot nu toe slechts bekend van een vijftal 

vindplaatsen, allen gelegen op of in de nabij¬ 

heid van schorren (Huisman, et al., 1986; 

Huisman & Koster, 1996). Dit is de eerste 

vangst ver buiten het biotoop van de soort. 

Nieuw voor Noord-Holland. 

Agonoxenidae 

Chrysoclista linneella (Clerk) 

Waarnemingen. Gld: Velp, Larenstein, v.1995, op linde 

(Tilia sp.), A. Alberts, in collectie WO. NB: Riethoven, 

natuurgebied “het Dommeldal”, 18.viii.1996, op licht, 

FG. 

Deze fraaie vlinder is inmiddels van een acht¬ 

tal vindplaatsen bekend, maar wordt zelden 

waargenomen. De rups leeft in de schors van 

linde en ze verraadt haar aanwezigheid in het 

voorjaar door roestrode uitwerpselen in de 

spleten van de schors. Nieuw voor Gelderland 

en Noord-Brabant. 
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Blastodacna hellerella (Duponchel) 

Waarnemingen. Gld: Twello, 26.vi.1982, 16.vi. 1986, 

1 .vii. 1987, 11,25 en 26.vi. 1989 en 11 .vii. 1991, in totaal 9 

exemplaren, JW. ZH: Oostvoorne, 11 .vii. 1984, 5.vii. 1985 

en 14.vi. 1989, in totaal 6 exemplaren, KH. Ouddorp, 3 en 

9.VÊ1992, KH. Melissant, 28.vi.1965, 16.vi.1969, 

20.vi.1979 en 13.vi. 1980, KH. Z: Haamstede, 20.vi.1970, 

KH. NB: Drunen, 26.vi.1996, op licht, LD; Baarle- 

Nassau, 3.vi. 1978, KH. L: Posterholt, 15.vii.1975, CA; 

Wrakelberg, 17.vi. 1992, AS; Epen, 3.VÜ.1975 en 

9.VÊ1993, KH. 

Van de twee in ons land voorkomende soorten 

van het geslacht Blastodacna Wocke wordt 

Blastodacna hellerella het minst aangetroffen. 
Küchlein (1993) geeft een negental vindplaat¬ 

sen, die alle gelegen zijn boven de grote rivie¬ 

ren. De soort is op het uiterlijk lastig van de 
algemenere Blastodacna atra (Haworth) te on¬ 

derscheiden. Onderzoek in de collecties van 

enige van bovengenoemde verzamelaars lever¬ 

de een aantal nieuwe vindplaatsen op uit het 

zuiden van het land. De rups leeft in de herfst 
in de bessen van eenstijlige meidoorn (Cratae¬ 

gus monogyna Jacq.) of tweestijlige meidoorn 

(C. laevigata (Poir.) DC.). De aangetaste bes¬ 

sen zijn te herkennen aan een gaatje in de zij¬ 
kant. In oktober vindt de verpopping plaats in 

rottend hout (Diakonoff, 1939). Nieuw voor 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

Scythrididae 

Scythris potentillella (Zeiler) 

Waarnemingen. NH: Vogelenzang, 3.VÜ.1985, 2 exem¬ 

plaren, BvA. ZH: Ouddorp, 5.vi.l996, gesleept uit brede 

berm onder de duinrand; 5, 7, 8 en 17.viii. 1996, gesleept 

op een zeer bloemrijke dijkhelling (buitendijk), KH. Z: 

Oranjezon, 3.vi.l996, vele exemplaren in een duingebied 

met lage vegetatie, BvA en KH. 

Pas in 1982 is de soort uit ons land gemeld 
(Langohr, 1982), maar halverwege de vorige 
eeuw werd ook al een exemplaar gevangen 

(Küchlein, 1993). Er zijn tot nu een achttal 

vindplaatsen bekend, van de kust van Dom¬ 
burg tot aan Velsen en uit het zuidoosten van 

ons land. De bovengenoemde vindplaatsen 
voegen dus weinig aan het areaal toe, maar er 
zijn tot nu toe nooit meldingen geweest van 

grote aantallen. Met name in Oranjezon was 
het dier opvallend talrijk. Vrijwel na iedere 

keer slepen zat er een vlinder in het net. De 

eerste melding van Scythris potentillella door 
Langohr betrof drie dieren die in de direkte 

omgeving van de nu vermelde lokatie in 
Oranjezon gevonden zijn. Hoogstwaarschijn¬ 

lijk is de vlinder dus talrijker geworden. Op 

Goeree zijn nooit eerder Scythris-soorten ge¬ 
vangen. De hele gang van zaken doet denken 

aan de recente uitbreiding van Scythris erici- 

vorella (Ragonot). Klaarblijkelijk maakt het 

genus Scythris een gunstige periode door. 

De rups van Scythris potentillella leeft vol¬ 
gens Bengtsson (1997) op schapezuring (Ru- 

mex acetosella L.), volgens Emmet (1979) op 
schapezuring en veldzuring (R. acetosa L.) In 

Oranjezon zal de rups in ieder geval op scha¬ 
pezuring leven, gezien het biotoop. 

Scythris inspersella (Hübner) 

In een malaiseval die stond opgesteld bij 

West-Terschelling werd op 2 augustus 1993 
één exemplaar van deze soort aangetroffen 

door J. Prijs (collectie L. Bot). Het voorkomen 

van de vlinder was tot dusver beperkt tot het 

zuiden en oosten van ons land met Overijssel 
als meest noordelijke provincie. De rups leeft 

in topspinsels van wilgenroosje (Chamaene- 

rion angustifolium (L.) Holub) (Huisman & 

Koster, 1997). Nieuw voor Friesland. 

Oecophoridae 

Esperia sulphurella (Fabricius) 

Op 23 mei 1996 werd één exemplaar van 
Esperia sulphurella te Eindhoven gevangen 

door F. Groenen. Tot dusver was de soort be¬ 

kend van een zevental vindplaatsen uit de 
kuststreek (Küchlein, 1993; Huisman & Kos¬ 
ter, 1997). De rups leeft in dood hout en kan 

verspreid worden met hout voor de open haard 

(Huisman, 1974). 

Coleophoridae 

Coleophora trigeminella Fuchs 

A. Schreurs ving op 17 juni 1996 op de 
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Wrakelberg één exemplaar van Coleophora 

trigeminella dat in de schemering rond een 

meidoornstruik (Crataegus sp.) vloog. Op de¬ 

zelfde vindplaats klopte hij op 21 juni 1996 

een tweede vlinder ook weer van meidoorn. In 

totaal zijn er slechts vijf exemplaren bekend 

uit ons land, waarvan er twee in de vorige 

eeuw werden verzameld. De overige drie wer¬ 

den in 1977 gevonden te Eckelrade (Limburg) 

(Küchlein, 1993) en Epen (Huisman & Koster, 

1996). De rups leeft in een zak op de knoppen 

en soms op de bladeren van meidoorn, appel, 

zoete kers (Prunus avium (L.) L.) en lijsterbes 

(iSorbus aucuparia L.) (Emmet et al., 1996). 

Coleophora lineolea (Haworth) 

Waarnemingen. Ov: Lemele, 22.vii.1996, WO. Gld: 

Wezep, 12.vii.1996, op licht, KH. ZH: Ouddorp, 

8.viii. 1996, op licht, KH. 

Deze soort is voornamelijk bekend uit de dui¬ 

nen van Voorne tot IJmuiden, en uit Zuid- 

Limburg, maar wordt de laatste tijd meer ge¬ 

meld (Huisman & Koster, 1998). Nieuw voor 

Overijssel en Gelderland. 

Coleophora chalcogrammella Zeiler 

Waarnemingen. ZH: Ouddorp, 4.viii. 1996, gesleept uit 

grasberm tussen struikgewas, KH. Z: Zonnemaire, 

Dijkhuizen, 16.vi. 1989, gesleept uit berm van dijk, KH. 

Dit is een kleine uitbreiding van het areaal van 

een coleophoride, die verder alleen bekend 

was van Goedereede en Katwijk. Ook in 

Engeland is de soort heel lokaal. De rups leeft 

op akkerhoornbloem (Cerastium arvense L.) 

en grasmuur (Stellaria graminea L.), mogelijk 

ook op andere muursoorten (Emmet et al., 

1996). Volgens de Engelse auteurs is de zak 

moeilijk te vinden, ook op plaatsen waar het 

vraatbeeld van de rups (witachtig groene vlek¬ 
jes op de bladeren) in het oog springt. Nieuw 

voor Zeeland. 

Coleophora pennella (Denis & 
Schiffermüller) 

J. B. Wolschrijn ving één exemplaar van deze 

soort te Oostvoome op 3 augustus 1996. De 

vlinder is voornamelijk bekend uit de duinen 

van het vasteland van Zuid-Holland en zuide¬ 

lijk Noord-Holland en verder uit Limburg 

(Küchlein, 1993). Dit is de eerste vondst uit het 

deltagebied. De rups leeft onder andere op de 

bladeren van slangekruid en gewone ossentong 

(Anchusa officinalis L.) (Emmet et al., 1996). 

Coleophora tame sis Waters 

In het Zwanenwater te Callantsoog (Noord- 

Holland) werd één exemplaar op licht gevan¬ 

gen op 22 juli 1996 door J. C. Koster. De 

meeste vindplaatsen van de soort liggen in het 

binnenland. Na de recente vondst in Kortgene 

door J. van Vuure is dit de vierde en tevens 

meest noordelijke vondst uit het kustgebied. 

De rups leeft op de zaden van noordse rus 

{Juncus articulatus L.). 

Coleophora lassella Staudinger 

Op 5 juni 1996 werd door K. J. Huisman één 

exemplaar van dit vlindertje op licht gevangen 

in Haamstede (Zeeland) aan de rand van de 

Vroongronden. De soort is voor het eerst uit 

Nederland gemeld van Best (vondsten in 1982 

en 1983) en daarna nog aangetroffen in Lex- 

mond in 1985 (Gielis et al., 1985; Küchlein et 

al., 1988). In Engeland is het dier uitsluitend 

bekend van de zuidkust, tot nu toe van zeven 

vindplaatsen, op modderige plekken langs vij¬ 

vers en karrensporen en in plasjes tussen de 

duinen (Emmet et al., 1996). In Zuidwest- 

Frankrijk is pas recent de voedselplant ont¬ 

dekt: de zak is er gevonden op greppelrus 

(Juncus bufonius L.). De jonge rups leeft eerst 

in het zaad, holt dit uit en maakt dan van de 

rest een zak. Andere zaden worden aan het uit¬ 

einde aangevreten (Nel, 1993). Holten aan de 

zijkant worden gemaakt door Coleophora alti- 

colella Zeiler en C. caespititiella Zeiler. 

Mogelijk heeft de vlinder twee generaties, van 

eind mei tot in juni en half augustus (Emmet et 

al., 1996). Nieuw voor Zeeland. 

Coleophora peribenanderi Toll 

Waarnemingen. NH: Zandvoort, Kraansvlak, 12.vi. 1996, 
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in duinstruweel, PZ; Petten, De Putten, 20.ix.1993, een 

tiental zakken op akkerdistel (Cirsium arvense (L.) 

Scop.), die in 1994 twee vlinders opleverden, JCK; 

Callantsoog, Zwanenwater, diverse malen zakken gevon¬ 

den in de jaren 80 en 90, maar de kweken zijn steeds mis¬ 

lukt, JCK. 

Coleophora peribenanderi komt voorname¬ 

lijk in voor de zuidelijke helft van ons land 

(Küchlein, 1993). De lange bleke zakken zijn 
vrij gemakkelijk in de herfst op akkerdistel 

aan te treffen, doordat zij zich verraden door 
de ronde witte bladmijnen. De zakken hangen 

aan de onderzijde van de bladeren. De kweek 

van deze soort is echter zeer lastig en meestal 

gedoemd te mislukken. 

Coleophora adspersella Benander 

Waarnemingen. Gld: Twello, 1,4, 5, 12 en 31 .vii. 1995, en 

22.vii.1996, op licht, JW; Wezep, 6.vii.1991 en op 1, 4, 5, 

12.vii.1994 en 27.vi.1995, op licht, KH. ZH: Ouddorp, 

22.vii.1996, KH. 

De soort is van een tiental vindplaatsen be¬ 

kend, voornamelijk gelegen langs de kust 

(Küchlein, 1993). In Gelderland was de vlin¬ 

der maar eenmaal aangetroffen (Gielis et al., 

1985). De zak van Coleophora adspersella 

kan worden gevonden op melde (.Atriplex sp.), 

vooral op strandmelde (Atriplex littoralis L.), 

gewone zoutmelde (Halimione portulacoides 

(L.) Aellen), schorrenkruid (Sueda maritima 

(L.) Dum.) en ganzenvoet (Chenopodium sp.) 

(Emmet et al., 1996). 

Amphisbatidae 

Pseudatemelia subochreella (Doubleday) 

Op 1 juni 1996 ving J. B. Wolschrijn drie 

exemplaren van deze zeldzame soort in het 

Wooldse veen. Pseudatemelia subochreella 

wordt nog het meest aangetroffen in het krijt- 
district van Zuid-Limburg. De vier Neder¬ 

landse soorten van het genus Pseudatemelia 

zijn moeilijk op de uiterlijke kenmerken te de¬ 

termineren. De vliegperiode kan hierbij soms 
een hulpmiddel zijn, maar van sommige soor¬ 

ten overlapt deze. 

Cosmopterigidae 

Sorhagenia janiszewskae Riedl 

Waarnemingen. Ov: Twekkelo, 25.vii.1982, KH. Gld: 

Wezep, 25 en 31.vii en 8.viii. 1992, 9 en 20.viii. 1996, alle 

op licht, KH; Twello, 5.viii. 1991, 24.vii en 1 .viii. 1992, 

2.viii. 1993, 21.vii. 1996, JW. U: Leusden-Zuid, land¬ 

goed Henschoten, Den Treek (AC 155.24-457.37), 

28.viii.1996, CB. NH: Callantsoog, Zwanenwater, 

6.vi.l996, 2 rupsen in scheuten van vuilboom (Frangula 

alnus Mill.), die op 27.vi.1997 de vlinders opleverden, 

JCK. ZH: Melissant, 24.vii.1976, KH; Ouddorp, 

21.viii.1978 en 7.viii.1996, KH; Oostvoorne, 20.viii.1987 

en 22.viii. 1989, KH. L: Mook, 5.viii. 1977 en 20.vii. 1986, 

AC; Kerkrade, Ehrenstein, 9.VÜ.1993, AS. 

Sorhagenia janiszewskae is slechts vermeld 
van de omgeving van Breda, Lexmond en De 

Lutte (Huisman et al., 1986; Küchlein, 1993). 

De soorten van het geslacht Sorhagenia zijn 
niet op het uiterlijk van elkaar te onderschei¬ 

den, daarom zijn enkele collecties door de 

tweede auteur gecontroleerd. Naar het zich nu 

laat aanzien is S. rhamniella (Zeiler) de ge¬ 

woonste van de twee. Een derde soort, S. lo- 

phyrella Douglas, die voorkomt in de meeste 

ons omringende landen, kan hier ook worden 
verwacht. De rupsen leven op vuilboom en 

wegedoorn. Het beste kan men in het voorjaar 

zoeken naar de rupsen. Die van S. janiszews¬ 

kae leven van mei tot begin juni in een gang in 

de groene twijg van een topscheut. Er wordt 

een zijdelingse opening gemaakt voor het ver¬ 
wijderen van de uitwerpselen. Door de vraat 

verdort de topscheut en verraadt zo de aanwe¬ 

zigheid van de rups. De rupsen van de beide 
andere soorten leven tussen samengesponnen 
bloemen en topscheuten (Malicky & Sobhian, 

1971). Nieuw voor Noord-Holland. Zuid- 

Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg. 

Pancalia schwarzella (Fabricius) 

Na de vangst van deze zeldzame soort te 
Terschelling in 1992 (Huisman & Koster, 
1996) nu opnieuw een vangst van een Wad¬ 

deneiland. Op 27 mei 1994 ving H. Donner 
een mannelijk exemplaar in de Buurderduinen 

te Ameland. Op dezelfde vindplaats werd ook 
Pancalia nodosella Bruand gevangen, een 
eerste bewijs dat beide soorten naast elkaar 
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voor kunnen komen. Het onderscheid tussen 

beide soorten is lastig, vooral bij de mannetjes. 

Voor een zekere determinatie is genitaalonder- 

zoek nodig. Van beide soorten leven de rupsen 

op diverse soorten viooltjes (Viola sp.). Van P. 

nodosella is door kweekexperimenten vastge¬ 

steld dat het hondsviooltje {V. canina L.) en het 

duinviooltje (V. tricolor curtisii (Forst.) Syme) 

als voedselplant worden geaccepteerd. De laat¬ 

ste is in ieder geval ook de voedselplant in de 

vrije natuur. Het bovenstaande zou ook kunnen 

gelden voor P. schwarzella. 

Cosmopterix scribaiella (Zeiler) 

Waarnemingen. Gld: Bussloo, l-7.vi.1996, 9 exemplaren 

gekweekt van riet (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud.), JW. NB: Drunen, 26.vi.1996, een gaaf exemplaar 

op licht, LD; Veldhoven, Het Dommeldal, 10.vi.1996, op 

licht, FG. 

Na de recente waarnemingen in het oosten van 

ons land (Huisman & Koster, 1997) nu ook 

twee vindplaatsen meer zuidelijk. Het ziet er 

naar uit dat de soort zich aan het uitbreiden is. 

Gelechiidae 

Gelechia senticetella (Staudinger) 

Waarnemingen. Gld: Drempt, 11 .viii. 1996, op licht, CN; 

Twello; 26.vii en 17.viii.1996, op licht, JW; Wezep, 

1 .ix. 1996, op licht, KH. ZH: Ouddorp, 7.viii. 1992, 2 

exemplaren op licht; 29.vii en 6 en 8.viii. 1993, 31 .vii en 2 

en 3.viii. 1994, en 29.vii, 3.viii. 1995, ruim 30 exemplaren 

op licht; 4, 6 en 7.viii. 1996, in totaal 5 exemplaren op 

licht, KH. 

Sinds haar ontdekking in ons land in 1986 

heeft deze soort zich over flink wat plaatsen in 

het zuiden uitgebreid. Waarschijnlijk is de 

rups gebonden aan gekweekte jeneverbessoor¬ 

ten (Juniperus sp.) in tuinen (Van Nieukerken 

et al., 1993). Nu is de soort ook boven de gro¬ 

te rivieren doorgedrongen. Overigens betreft 

het daar -tot nu toe- nog maar sporadische 

waarnemingen. In Ouddorp (maar ook wel el¬ 

ders in het zuiden) is de vlinder inmiddels een 

geregelde, soms zelfs gewone verschijning ge¬ 

worden. Ter illustratie zijn van Ouddorp wat 

uitvoeriger gegevens opgenomen. Nieuw voor 
Gelderland. 

Mirificarma interrupta (Curtis) 

Op 1 juni ving A. Schreurs twee vlinders op 

licht te Posterholt. Küchlein (1993) vermeldt 

Mirificarma interrupta van 12 uurhokken, 

maar geeft tevens aan dat de soort na 1933 

slechts tweemaal in ons land is waargenomen 

en wel in 1977 te Epe en in 1982 te Bergen op 

Zoom. De vlinder heeft een crèmekleurige 

voorvleugel met een brede donkere lengte¬ 

streep en is daardoor niet snel te verwarren 

met andere soorten uit de Gelechiidae. Als 

voedselplant voor de rups worden onder ande¬ 

re opgegeven brem (Sarothamnus scoparius 

(L.) Wimm, ex Koch), verfbrem (Genista tinc- 

toria L.), kruipbrem (G. pilosa L.), duitse 

brem (G. germanica L.) en pijlbrem (Genistel- 

la sagittalis (L.) Gams). De rups leeft moge¬ 

lijk in mei in de bloemen, maar is ook in 

augustus gevonden tussen samengesponnen 

bladeren (Pitkin, 1984). 

Scrobipalpa nitentella (Fuchs) 

Waarnemingen. NH: Egmond aan Zee, Wimmenummer- 

duinen, 20.vii.1995, PZ. ZH: Goedereede, Kwade Hoek, 

2.viii. 1985, 2 exemplaren, KH; Melissant, 3.VÜ.1973, 

24.vii.1983 en 16.ix. 1984, KH; Ouddorp, de Val, 

14.viii.1974 en 13.viii. 1981, KH. 

In de jaarlijst van 1993 (Huisman & Koster, 

1996) werd de verspreiding in Nederland ge¬ 

geven van deze aan zoutmoerassen gebonden 

soort. Buiten de Zeeuwse Delta en het wad¬ 

dengebied was Scrobipalpa nitentella slechts 

gevonden in een inlaag achter de Hondsbos- 

sche Zeewering. Vermoedelijk is het exem¬ 

plaar uit de Wimmenummerduinen afkomstig 

van deze lokatie. Nieuw voor Zuid-Holland. 

Caryocolum blandella (Douglas) 

In mei vond A. Schreurs te Cottessen (Lim¬ 

burg) enige tientallen rupsen tussen samenge¬ 

sponnen bladeren van grootbloemige muur 

(Stellaria holostea L.) Hij meende rupsen te 

hebben gevonden van Caryocolum kroesman- 

nella (Herrich-Schäffer), een soort die daar al 

vaker door hem is aangetroffen. Tot zijn grote 

verrassing verschenen hieruit in juni, samen 
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►VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 1999 

Deze werd op 24 april gehouden in het Noord- 

brabants Natuurmuseum in Tilburg, als onder¬ 

deel van de 44e Lentevergadering (meer hier¬ 

over in het Verenigingsnieuws van juli). Totaal 

bezochten 30 leden deze bijeenkomst. 

De secretaris (P. Koomen) vertelde in zijn Ver¬ 

slag over de Toestand van de Vereniging, dat 

het aantal leden stabiel blijft (616 per 1 januari 

1999). Enkele veranderingen van het afgelopen 

jaar: een Verenigingsnieuws in nieuwe stijl, een 

nieuwe folder voor het werven van leden (te be¬ 

vragen bij de secretaris), nieuw leven in de 

Commissie Nederlandse Namen van Insecten, 

voorbereidingen voor een NEV-website, en een 

aanloop tot diepgaande evaluatie van de tijd¬ 

schriften van de NEV (instelling commissie 

"Schoonhoven") en van de positie van de NEV- 

bibliotheek (instelling Commissie "Staats"). 

De penningmeester (C.F.M. den Bieman) gaf 

uitleg bij de ter plekke uitgedeelde balans, jaar¬ 

rekening 1998 en begroting 1999. Vooral de 

(grote) hoogte van de egalisatiereserve gaf aan¬ 

leiding tot enige discussie. Het bestuur wil de¬ 

ze reserve het komend jaar verlagen door een 

aantal niet-reguliere en achterstallige zaken te 

financieren (zie verder). De Kascommissie (H. 

Wiering en D.A. Vestergaard) stelde voor de 

jaarrekening over 1998 goed te keuren en de 

penningmeesters te déchargeren. Aldus ge¬ 

schiedde. Tot nieuwe kascommissie werden 

benoemd: H. Wiering en J.E. de Oude. 

De bibliothecaris (S.A. Ulenberg) meldde in 

haar verslag dat er in 1998 489 boeken zijn toe¬ 

gevoegd. Het in 1996 gestarte catalogiseerpro- 

ject werd in 1998 voltooid. In totaal werden 

16342 titels in de Nederlandse Centrale Catalo¬ 

gus opgenomen, waardoor de ontsluiting én 

het gebruik van de bibliotheek toenamen. Ook 

is nu een betere vergelijking met andere Neder¬ 

landse (entomologische) bibliotheken mogelijk: 

van de NEV-boeken van vóór 1800 blijkt 35% 

uit unica te bestaan, van na 1800 maar liefst 

49%. Onlangs is ook vast komen te staan dat 

de NEV-bibliotheek binnen Europa op de twee¬ 

de plaats komt, na Londen. De NEV heeft met 

haar bibliotheek dus een kostbaar 'publiek' bezit 

in particuliere handen. Dit was reden om een 

commissie in te stellen, bestaande uit J. Krik¬ 

ken (oud-voorzitter NEV), A.G.A. Staats (biblio- 

theekdeskundige) en P. Visser (hoofconservator 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam), met het 

verzoek advies uit te brengen over de positie 

van de bibliotheek, met name t.a.v. financiering 

door derden. Deze commissie heeft onlangs 
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rapport uitgebracht, waar het bestuur zich over 
beraadt. 
Verslagen van enkele redacties en commissies 
lagen ter plekke ter inzage, waarbij gelegenheid 
tot stellen van vragen werd geboden. Alle ver¬ 
slagen zullen volledig in het Jaarboek 1998- 
1999 worden gepubliceerd. 
Als nieuw element gaf de voorzitter vervolgens 
de toekomstvisie van het bestuur (voorheen 
min of meer verwerkt in het verslag van de se¬ 
cretaris). Aan het verzoek om deze visie zo 
spoedig mogelijk in het Verenigingsnieuws te 
publiceren, wordt hieronder voldaan. -PK- 

►VOORNEMENS VAN HET BESTUUR 

voor het jaar 1999 / 2000 

Uit het verslag van de secretaris van de vereni¬ 
ging over het jaar 1998/1999 kan al worden af¬ 
geleid dat het bestuur van mening is dat het bij¬ 
zonder goed gaat met de vereniging. De leden 
van de vereniging zijn in hoge mate bij de acti¬ 
viteiten betrokken. Wie alle vergaderingen, ex¬ 
cursies en bijeenkomsten op een lijst bij elkaar 
zou zien, zou onder de indruk zijn. En wie de re¬ 
sultaten ziet in de vorm van verslagen, publica¬ 
ties van de vereniging en de kennis die wordt 
verbreid, die moet wel bijzonder pessimistisch 
zijn aangelegd om negatieve gevoelens te voe¬ 
len bovenkomen. 
Niettemin is het de taak van elk bestuur niet al¬ 
leen te kijken naar het heden, maar vooral ook 
naar de toekomst. Ook deze is grotendeels zon¬ 
der zorgen. Onze financiële positie is, vooral 
dankzij de voortdurende steun van de Uytten- 
boogaart-Eliasen Stichting, sterk. Naast de tal¬ 
loze activiteiten die doorgaan zoals deze al ja¬ 
renlang worden uitgevoerd -vaak zeer auto¬ 
noom en buiten het directe gezichtsveld van 
het bestuur- zijn er enkele onderwerpen die wel 
nadere aandacht vragen. Ik noem hierbij met 
name de meer gezichtsbepalende activiteiten, 
met verdergaande organisatorische of financië¬ 
le consequenties. 
Ten eerste wil het bestuur de discussie over de 
toekomst van de tijdschriften in 1999 afronden 
en tot een conclusie komen. Dit hangt onder 
meer samen met het feit dat alle redactieleden 

van Entomologische Berichten te kennen heb¬ 
ben gegeven eind 1999 hun werkzaamheden te 
willen beëindigen. Zoals eerder vermeld, onder¬ 
zoekt de zogeheten Commissie "Schoonhoven" 
de toekomst van de tijdschriften van de NEV. 
De commissie heeft als primaire opdracht een 
formule voor een tijdschrift voor te stellen die 
aantrekkelijk is voor een zo groot mogelijk per¬ 
centage van de leden van de vereniging. Hierbij 
worden alle tijdschriften, m.u.v. EEA, nog eens 
goed bekeken op profiel en haalbaarheid. Er zal 
in ruime mate worden gesproken met tijd- 
schriftredacties, besturen van secties en ande¬ 
re betrokkenen. In hoeverre de huidige tijd¬ 
schriften aan de formule van het nieuwe tijd¬ 
schrift kunnen bijdragen, valt nu nog niet te o- 
verzien. Eventuele financiële consequenties van 
een besluit tot vernieuwing meent het bestuur 
te kunnen oplossen door een beroep te doen 
op de financiële reserve van de vereniging. Het 
is niet onmogelijk dat een extra ledenvergade¬ 
ring nodig zal zijn om de voorstellen van het be¬ 
stuur te bekrachtigen; de namen van de tijd¬ 
schriften die de vereniging uitgeeft staan im¬ 
mers expliciet in de statuten genoemd. Het be¬ 
stuur streeft ernaar eerst een alternatief te ont¬ 
wikkelen voordat het voorstel van opheffing of 
afstoting van een tijdschrift op tafel zal komen. 
Ten tweede wil het bestuur enkele zogenoem¬ 
de losse eindjes van de grote bibliotheekpro¬ 
jecten van de afgelopen jaren afronden. Het 
gaat hierbij met name om het catalogiseerpro- 
ject. Het bestuur stelt voor om ook voor dit pro¬ 
ject een deel van de financiële reserve te ge¬ 
bruiken. Voor de afronding van het restauratie¬ 
project zal het bestuur voor extra bindwerk een 
beroep gaan doen op externe subsidieverstrek- 
kers. De achterstand die in de loop van vele ja¬ 
ren is ontstaan in de aanschaf van boeken, 
wordt in de loop van 1999 dankzij een reeds 
voorlopig toegewezen extra UES-subsidie ge¬ 
deeltelijk ingelopen. Voor de bibliotheek zal het 
bestuur ook de consequenties van het rapport 
van de Commissie "Staats" over de toekomst 
van de bibliotheek van de vereniging beoorde¬ 
len. Ook in deze discussie zal geld een rol spe¬ 
len, maar verder onder meer de samenwerking 
met de Universiteitsbibliotheek van Amster¬ 
dam, en de huisvesting indien tot verhuizing 
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van het Zoölogisch Museum naar een andere 

lokatie in Amsterdam wordt besloten. 

Het bestuur zal verder aandacht besteden aan 

de relatie met de secties en afdelingen. Hierbij 

moet worden gedacht aan een gezamenlijke 

vergadering, in de lijn van de meer uitgebreide 

vergadering met de redacties die het bestuur 

het afgelopen verenigingsjaar heeft gehad. 

De NEV-website zal in 1999 realiteit worden. 

Oscar Vorst heeft al een voorstel gepresen¬ 

teerd, en werkt op dit moment aan de definitie¬ 

ve versie. Informatie over de vereniging zal mo¬ 

gelijk nog deze zomer op internet beschikbaar 

zijn. Buitenstaanders kunnen dan kennis nemen 

van de doelen en activiteiten van de vereniging. 

Maar ook voor de leden van de vereniging zijn 

er talloze gebruiksmogelijkheden. We denken 

hierbij aan aankondigingen en verslagen van 

vergaderingen van de vele afdelingen en sec¬ 

ties van de vereniging, samenvattingen van le¬ 

zingen en aanmelding voor de zomervergade¬ 

ring. Op den duur zal ook steeds meer inhoude¬ 

lijke informatie kunnen worden gepubliceerd op 

de NEV-website. Het bestuur zal zich verder 

ook beraden op de organisatorische aspecten, 

zoals het instellen van een redactie. 

Het bestuur zal een beknopt onderzoek houden 

naar de wijze waarop de leden de huidige alge¬ 

mene ledenvergadering beoordelen. De korte 

vergadering, zoals in de afgelopen jaren gebrui¬ 

kelijk, blijkt voor sommige leden onbevredi¬ 

gend, maar anderen waarderen de korte versie 

wel degelijk. De combinatie met een inhoudelij¬ 

ke vergadering blijft uiteraard gehandhaafd. 

Tenslotte spreek ik de wens uit dat ook in 1999 

de NEV weer een voedingsbodem mag zijn 

voor vele wetenschappelijk grensverleggende, 

maatschappelijk belangrijke, en in sociaal op¬ 

zicht onderhoudende activiteiten. Het bestuur 

hoopt in dit proces een ondersteunende en 

voorwaarden scheppende rol te kunnen spelen. 

-J. van Tol, namens het NEV-bestuur- 

►TOEKOMST TIJDSCHRIFTEN NEV 

Het NEV-bestuur heeft een commissie samen¬ 

gesteld, bestaande uit de leden J.P. Duffels, 

J.C. Koster, L.M. Schoonhoven, M.J. Sommeij- 

er en A.P.J.A. Teunissen, gevraagd haar te advi¬ 

seren over de toekomst van de tijdschriften 

(met uitzondering van Entomologia Exp. et Ap.) 

en andere reguliere publicaties van de NEV. On¬ 

der meer dient aandacht te worden besteed 

aan de vraag of het mogelijk en/of wenselijk is 

tot bundeling van bestaande publicaties over te 

gaan. Gaarne worden de NEV-leden uitgeno¬ 

digd hun zienswijze en/of suggesties voor ver¬ 

anderingen onder de aandacht van de commis¬ 

sie te brengen door contact op te nemen met 

J.P. Duffels (Tempelaarstraat 8, 1901 PX Castri- 

cum, 0251-651903) of M.J. Sommeijer (Winkler- 

laan 76, 3571 KL, Utrecht, 0303-2734821, e-mail 

m.j. sommeijer@pobox.ruu.nl). 

-LM. Schoonhoven- 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

►TER HAAR. 25-27 iuni: gezamenlijke excursie 

van de secties Ter Haar en Snellen in de 

Peelgebieden rond Helenaveen. Informatie 

bij F. Post, fpost@euronet.nl. 

►NOORD. 5 iuni: excursie Ottema Wiersma re¬ 

servaat en bosjes van Grikelân en Turkije. 

Info/opgave bij J. Prijs, 050-5349813. Excur¬ 

sie van de Vlinderwerkgroep Friesland (14 

uur tot laat): 3 juli Fochterlooërveen. Info/op¬ 

gave bij G. Bergsma, 0516-432414. 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. 12 iuni: excursie 't Oostermaet bij 

Lettele (ten oosten van Deventer). 

►AANWINSTENLIJSTEN BOEKEN 

Vroeger werden de nieuwe aanwinsten van de 

bibliotheek in het Verenigingsnieuws opge¬ 

nomen, maar hiervoor is al geruime tijd geen 

plaats meer. Het bestuur heeft ervoor gekozen 

de nieuwe aanwinsten (50-60 per maand) niet 

meer in Verenigingsnieuws op te nemen. Voor 

leden die toch graag op de hoogte willen 

blijven zijn er twee oplossingen. 

1. Leden met een e-mail adres kunnen zich op¬ 

geven voor gratis toezending van een maan- 

• delijkse lijst bij wnellis@xs4all.nl. Zij die reeds 

Nederlandse Entomologische Vereniging XXXIX 



NEV Verenigingsnieuws juni 1999 

van deze service gebruik maken, hoeven 

zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden. 

2. Vanaf januari 1999 kan men ook een jaar¬ 

abonnement nemen op maandelijkse toe¬ 

zending van een afgedrukte aanwinstenlijst. 

Helaas kan deze service niet gratis beschik¬ 

baar worden gesteld. U wordt abonnee door 

het opsturen van een ingevulde (en geteken¬ 

de) girobetaalkaart van ƒ 36,- aan de admini¬ 

stratie van de NEV. 

Ook is het mogelijk een fotokopie te bestellen 

van de aanwinstenlijst (1240 titels!) over 1997- 

1998, door opsturen van een girobetaalkaart 

van ƒ 17,-. Natuurlijk liggen de aanwinstenlijs¬ 

ten ook ter inzage in de leeszaal van de biblio¬ 

theek, waar men desgewenst zelf kopieën kan 

maken. 

-de bibliothecaris- 

►ORDE 4.0 

Bij haar 150-jarig jubileum bracht de NEV in 

1995 het programma ORDE uit. Dit programma, 

draaiend onder Windows en gemaakt door Je¬ 

roen Fokker en Oscar Vorst, is een database¬ 

programma voor opslag en bewerking van fau- 

nistische gegevens. Een groot aantal soorten¬ 

lijsten, door diverse NEV-leden vervaardigd, 

wordt bijgeleverd. Dankzij die lijsten hoeft men 

niet zelf insectennamen in te voeren. Dit be¬ 

spaart tijd, voorkomt fouten en maakt het uit¬ 

wisselen van gegevens met anderen mogelijk. 

Het programma is zeer gebruiksvriendelijk en 

biedt vele mogelijkheden tot het presenteren 

van faunistische gegevens. Zo kan men o.a. 

"per muisklik" verspreidingskaarten (voor Neder¬ 

land) maken, lijsten samenstellen en vliegtijd- 

diagrammen produceren. 

Inmiddels is er een nieuwe, uitgebreide versie 

van Orde beschikbaar: 4.0. Deze versie biedt de 

volgende nieuwe zaken: vier keer zo grote ca¬ 

paciteit (vanaf Windows 95), lijsten en etiketten 

met zeer uitgebreide lay-out mogelijkheden, die 

in RTF-format kunnen worden opgeslagen. 

Daarmee blijft de lay-out behouden voor even¬ 

tuele verdere verwerking in een tekstverwerker. 

Het maken van goede vindplaats-, collectie- en 

determinatie-etiketten gaat nu met het pro¬ 

gramma zeer snel en eenvoudig. Kaarten kun¬ 

nen worden opgeslagen als BMP- en als Post- 

script-bestand. De mogelijkheden voor import 

en export van en naar andere databases zijn 

sterk vergroot; zo kunnen nu DBF-format en 

tekstfiles met karakter-gescheiden-velden wor¬ 

den verwerkt. De help-functie is sterk uitge¬ 

breid. 

Bij het programma wordt nu een 150 pagina's 

tellend handboek geleverd. NEV-leden kunnen 

het programma (op 3,5" HD-diskette) plus 

handboek bestellen voor ƒ 25,-. Voor niet-leden 

is het geheel beschikbaar voor ƒ 125,-. Bestel¬ 

len bij de tweede penningmeester door over¬ 

maken van het bedrag op giro nr. 1633863 t.n.v. 

C.J. Zwakhals te Arkel o.v.v. ORDE-4. Wie 

reeds over ORDE versie 3 beschikt, kan vol¬ 

staan met overmaken van het benodigde be¬ 

drag, maar wie ORDE nog niet bezit dient ook 

onderstaande strook in te vullen en op te sturen 

naar de NEV-administratie, Plantage Midden- 

laan 64, 1018 DH Amsterdam. 

-C.J. Zwakha/s- 

►Bestelling van het programma ORDE plus handboek 

Ondergetekende, naam: 
adres: 

wenst het onder Windows 3.1-95-98-NT draaiende programma ORDE te ontvangen en verklaart 
dit programma uitsluitend voor privé-doeleinden te zullen gebruiken. 

Datum: Handtekening: 
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met een tiental exemplaren van C. kroesman- 

nella, ook vier exemplaren van C. blandella. 

De soort is hoofdzakelijk bekend uit het mid¬ 
den van het land en van een tweetal vindplaat¬ 

sen aan de kust. Deze waarnemingen stammen 
echter hoofdzakelijk uit de vorige eeuw 

(Küchlein, 1993). Het laatst bekende exem¬ 
plaar werd in 1987 gekweekt uit een te Losser 

(Overijssel) gevonden pop op grootbloemige 

muur (Van Nieukerken et al., 1993). Nieuw 
voor Limburg. 

Brachmia inornatella (Douglas) 

Waarnemingen. Ov: Hasselt, Stadsgaten, 28.vi.1994 en 

26.vi.1996, op licht, KH; Rouveen, Veerslootslanden, 

ll.vii.1996, op licht, KH. Gld: Drempt 18.vi. 1994, op 

licht, CN. 

Deze vlinder is van diverse vindplaatsen in 

ons land bekend, maar nog weinig uit de oos¬ 
telijke provincies. De rups leeft op riet, wat de 

voorkeur voor vochtige terreinen begrijpelijk 

maakt. Nieuw voor Overijssel en Gelderland. 

Platyedra subcinerea (Haworth) 

Waarnemingen. Gld: Drempt, 20 en 30.v en 27.vi.1996, 
steeds 1 exemplaar op licht, CN; Twello, 31.V.1996, JW. 

NH: Callantsoog, Zwanenwater, 10.vi. 1996, op licht, 

JCK. ZH: Ouddorp 5.vi en 22.vii.1996, op licht, KH. 

Na de vondsten in 1995 te Terschelling en 
Drempt (Huisman & Koster, 1998) nu een 

verdere uitbreiding van de soort. Klaarblijke¬ 

lijk is het een gunstige periode voor deze vlin¬ 
der. Dit is nu al de derde jaarlijst waarin iets 

over de soort gemeld kan worden (Huisman & 

Koster, 1996, 1998). In het Zwanen water 

komt de voedselplant van de rups, kaasjes¬ 
kruid (Malva sp.) niet voor. Mogelijk leeft de 

soort ook op stokroos (.Alcea rosea L.), een 
veel voorkomende tuinplant die aan kaasjes¬ 

kruid verwant is. Nieuw voor Zuid-Holland. 

Tortricidae 

Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & 

Westwood) 

Te Schagerbrug (Noord-Holland) werd op 21 

augustus 1996 één exemplaar op licht gevan¬ 

gen door K. N. Nieuwland. Na de twee waar¬ 
nemingen van de Veluwe (Huisman & Koster, 

1998) nu ook één uit de kop van Noord- 

Holland. Vermoedelijk betreft het een zwerver 
uit De Putten, een inlaag gelegen achter de 

Hondsbossche Zeewering. Dit is de dichtstbij¬ 
zijnde habitat van de soort. 

Cochylis roseana (Haworth) 

J. B. Wolschrijn ving op 9 augustus 1996 één 
exemplaar op licht te Twello. De soort komt 

hoofdzakelijk voor in Zuid-Limburg en is ver¬ 

der bekend van één vindplaats in de Achter¬ 

hoek (Küchlein, 1993). De rups leeft in de 
bloemhoofdjes van grote kaardenbol (Dip- 

sacus fullonum L.). Zij maakt een horizontale, 
met spinsel beklede tunnel door de zaden, die 

als voedsel dienen. De rups boort zich echter 

nooit in de centrale holte in (Bradley et al., 

1973). Volgens Swatschek (1958) zouden de 
rupsen ook in de bloemhoofdjes van aster 
{Aster sp.) en in de zaaddozen van leeuwenbek 

{Antirrhinum sp.) leven. 

Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe 

Waarnemingen. ZH: Ouddorp, 28.vii.96, op licht, KH. Z: 

Haamstede, 26.vii.96, op licht, KH; Kortgene, 

23.vii.1996, op licht, JV. 

Als we alle acht tot nu toe uit ons land beken¬ 
de vindplaatsen bij elkaar voegen ontstaat het 

beeld van een tamelijk verspreide soort. 
Cnephasia genitalana is een lichtgrijze, zwak 
getekende soort, die zonder genitaalonderzoek 

niet of nauwelijks van andere soorten uit het 

genus is te onderscheiden. De ontdekking van 
nieuwe vindplaatsen kan dus evengoed aan 
koppig volgehouden genitaalonderzoek als 
aan uitbreiding van het areaal toegeschreven 

worden. Voorlopig houden we het er echter op 
dat het dier in ons land zeldzaam is. De rups 
leeft tussen samengesponnen bloemen en bla¬ 
deren van kruiskruid {Senecio sp.), ganze- 
bloem {Chrysanthemum sp.) en boterbloem 
{Ranunculus sp.) (Bradley et al., 1973). Nieuw 

voor Zeeland. 
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Aphelia ochreana (Hübner) 

Het voorkomen van deze soort in ons land 

werd gemeld door Van Lettow (1996). Van 

deze soort werd door hem één exemplaar op 

26 juli 1984 op licht gevangen bij het Tjonger- 

kanaal te Oosterwolde (Friesland). 

Lozotaeniodes formosana (Geyer) 

Van deze vlinder werd op 11 juli 1996 door K. 

J. Huisman één exemplaar op licht te Wezep 

gevangen. Het dier komt de laatste jaren gere¬ 

geld in de jaarlijsten voor (Van Nieukerken et 

al., 1993; Huisman & Koster, 1996, 1998). 

Klaarblijkelijk gaat de uitbreiding richting 

binnenland gestadig door. De meldingen be¬ 

treffen overigens meestal maar één of enkele 

exemplaren. De kust blijft ongetwijfeld het 

hoofdbiotoop. Nieuw voor Gelderland. 

Bactra suedana Bengtsson, nieuw voor de 

fauna 

In het Zwanenwater te Callantsoog werd door 

J. C. Koster op 20 juni 1978 overdag één 

exemplaar gesleept van rus (Juncus sp.) en op 

dezelfde vindplaats werd op 7 augustus 1980 

één exemplaar op licht gevangen. De vlinder 

lijkt uiterlijk sterk op de algemene Bactra lan- 

cealana (Hübner), maar onderscheidt zich 

hiervan door een smalle subcostale lengte¬ 

streep over de voorvleugel. Bactra suedana 

werd pas in 1990 als een aparte soort herkend 

(Bengtsson, 1990) en werd beschreven naar 

exemplaren uit Denemarken en Zweden. 

Inmiddels is de soort ook vastgesteld in 

België, Letland en Litouwen (Karsholt & 

Razowski, 1996). Het ligt in de bedoeling om 

in een volgende jaarlijst het genus Bactra uit¬ 

gebreid te behandelen. Dan zullen ook de ver¬ 

schillen in het uiterlijk en in de mannelijke en 

vrouwelijke genitaliën worden besproken. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen er onder het ma¬ 

teriaal in de Nederlandse collecties meer 

exemplaren van B. suedana aangetroffen wor¬ 

den. 

Eudemis profundana (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. Gld: Drempt, 19.vii.1994, 28.vii en 

4.viii. 1996, CN. ZH: Ouddorp, 7.viii.l996, op licht, KH. 

Z: Haamstede, 1.viii. 1996, meer dan 25 exemplaren op 

licht, 5.viii. 1996 op dezelfde plaats 10 stuks, KH. 

Uit de zuidwesthoek van Nederland was maar 

één vindplaats bekend. In Haamstede bleek de 

soort gewoon te zijn in een terrein aan de rand 

van de Vroongronden met een klein eikenbos, 

wat verspreid kreupelhout en hier en daar ei¬ 

kenhakhout. Eenzelfde soort terrein met ver¬ 

spreide eikenbomen in Ouddorp leverde maar 

één exemplaar van Eudemis profundana op, 

mogelijk een zwerver. De rups leeft op eik 

(Quercus sp.). 

Celypha siderana (Treitschke) 

Waarnemingen. Ov: Rouveen, Veerslootslanden, 

9. vi.l986, BvA. Gld: Wezep, 30.vi.1996, op licht, KH; 

Winterswijk, 17.vi.1996, gesleept, KH. Hoenderloo, 

3.vi.l980, 3 exemplaren gesleept, BvA. NH: Schager- 

brug, V.1996, tientallen rupsen, KN. 

Begin mei 1996 vond K. N. Nieuwland tien¬ 

tallen rupsen op een theeboompje (Spirea sali- 

cifolia L.) in een plantsoen te Schagerbrug. De 

kweek leverde 17 exemplaren op die tussen 8 

en 16 juni 1996 uit de pop kwamen. Ook hier 

hebben we weer te maken met een soort die 

zich in hoog tempo aan het uitbreiden is. Tot 

nu toe was de soort alleen bekend uit het mid¬ 

den en de oostelijke helft van ons land 

(Küchlein, 1993; Van Nieukerken et al., 1993; 

Huisman & Koster, 1997). Vermoedelijk 

wordt de soort verspreid door de aanplant van 

het theeboompje. Nieuw voor Noord-Holland. 

Argyropioce arbutella (Linnaeus) 

Waarnemingen. Gld: Drempt, 18.viii. 1996, op licht, CN. 

NH: Schagerbrug, 6. viii. 1996, op licht, KN. ZH: 

Ouddorp, 4.viii. 1996, op licht, KH. NB: Drunen, 

10. viii. 1996, op licht, LD. 

Er blijven meldingen van Argyropioce arbu¬ 

tella van buiten de bosbesgebieden komen. Na 

de waarnemingen uit Zeeland en Zuid-Hol- 

land (Huisman & Koster, 1998) nu ook een 
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vangst uit de kop van Noord-Holland. Nieuw 

voor Noord-Holland en Noord-Brabant. 

Epiblema turbidana (Treitschke) 

Gedurende de eerste twee weken van juli 1996 
werden door A. Schreurs te Schinnen (Lim¬ 

burg) een tiental vlinders waargenomen, die in 

de schemering rond de voedselplant groot 

hoefblad (Petasitis hybridus (L.) G., M. et 

Sch.) vlogen. De vlinder is in totaal van acht 
vindplaatsen gemeld, die voornamelijk in het 

fluviatiele district liggen (Van Nieukerken et 

al., 1993). De rups leeft in de wortels van de 
waardplant. Mogelijk is de soort minder zeld¬ 

zaam dan uit de vangsten tot nu toe blijkt. 

Vermoedelijk houden de vlinders zich op tus¬ 

sen de grote bladeren van de voedselplant en 
zijn daardoor met slepen niet te bemachtigen. 

Nieuw voor Limburg. 

Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller) 
/ 

Eén exemplaar van Ancylis apicella werd op 
30 april 1996 te Zeewolde, Horsterwold (Fle¬ 

voland) geklopt door C. van den Berg. Een 

vrij algemene soort van de zandgronden, maar 
in het westen veel minder waargenomen. Van 

het kustgebied zijn slechts een beperkt aantal 

vindplaatsen bekend (Küchlein, 1993). De 

rups leeft op vuilboom en wegedoorn en ver¬ 

blijft tussen twee plat samengesponnen blade¬ 

ren (Emmet, 1979). Het betrokken exemplaar 
is mogelijk afkomstig uit Het Gooi, maar ook 
in de polder komen zandgronden voor en zijn 

vuilboom en wegedoorn aangeplant. Nieuw 

voor Flevoland. 

Cydia microgrammana (Guenée) 

Op 3 juli 1995 ving P. Zumkehr twee exem¬ 

plaren van Cydia microgrammana in de 
Wimmenummerduinen te Egmond aan Zee. 

Küchlein (1993) vermeldt slechts een vijftal 

vindplaatsen langs de kust van Noord- en 
Zuid-Holland en een drietal vindplaatsen uit 

het binnenland. De laatste vangst dateert uit 
1984 van het Zwanenwater te Callantsoog 
(Huisman et al., 1986). De rups leeft in augus¬ 

tus en september in de onrijpe peulen van 

kruipend stalkruid (Ononis repens L.) en over¬ 
wintert (Bradley et al., 1979). 

Cydia strobilella (Linnaeus) 

Van deze aan fijnspar (Picea abies (L.) 

Karsten) gebonden soort werd op 30 mei 1996 

één exemplaar op licht gevangen in het 

Zwanen water te Callantsoog door J. C. Kos¬ 
ter. De vlinder is voornamelijk bekend uit het 

midden en zuiden van ons land en van enkele 

plaatsen in het noorden en zuidwesten (Küch¬ 

lein, 1993). De rups leeft in de kegels van 
fijnspar, waar ze van de zaden vreet. Vermoe¬ 

delijk hebben we hier te doen met een zwer¬ 

vend exemplaar, aangezien fijnspar ter plaatse 

nagenoeg niet voorkomt. 

Cydia servillana Duponchel 

Op 25 juli 1996 werd een exemplaar van deze 
vlinder door K. J. Huisman gevonden in een 

telefooncel aan de duinrand in Ouddorp, 

klaarblijkelijk aangetrokken door licht. 

Hoewel uit ons land een twintigtal vindplaat¬ 

sen bekend is, wordt de soort toch maar wei¬ 
nig aangetroffen. De rups leeft in voorname¬ 

lijk jonge twijgen van wilg {Salix sp.) en 

maakt daar hele slanke, gladde gallen, die 
moeilijk te onderscheiden zijn van de natuur¬ 

lijke verdikkingen van de knopen (Bradley et 

al., 1979). 

Cydia amplana (Hübner) 

Waarnemingen. NH: Zwanenwater, 8 en 10.viii. 1990. 

3.viii. 1993, 1 ó.viii. 1994, 9, 17 en 20.viii en 3.ix.l996, in 

totaal 11 exemplaren op licht, JCK. ZH: Ouddorp, 

28.viii.1994 en 17 en 18.viii. 1996, enkele exemplaren op 

licht, KH. 

Sinds enkele jaren is bekend dat de vlinder in 

een klein gebied van de Noord-Hollandse dui¬ 
nen voorkomt (De Vos, 1991). Daar komen 

nu wat gegevens bij. Vóór 1994 is Cydia am¬ 

plana nooit in Ouddorp gevangen. Opmer¬ 

kelijk is ook, dat in een min of meer vergelijk¬ 
baar biotoop in Haamstede (laag eikenbos of 
verspreid wat eikenbomen, gemengd met an- 
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Fig. 4. Pammene germmana. 

der loofhout), waar Eudemis profundana (De¬ 

nis & Schiffermüller) zo gewoon was, in de¬ 

zelfde jaren geen exemplaren van C. amplana 

zijn gezien. Vooralsnog blijft de soort dus lo¬ 

kaal. De rups leeft in eikels, bij voorkeur van 

vrijstaande bomen (De Vos, 1991). Nieuw 

voor Zuid-Holland. 

Pammene germmana (Hübner) (fig. 4-6 ) 

Waarnemingen. Fr: Hemrik, 26.V.1990 en 20.vi.1995, JS. 

Dr: Een, 20.vi.1995, JS. Gld: Terlet, 17.vi.1987, BvA; 

Heerde, 9.vi.l994, KH; Wezep, 7.vi.l996, op licht, KH. 

NH: Heemskerk, Kruisberg, 26.vi.1995, 3 exemplaren in 

lichtval, PZ. 

Van deze zeldzame vlinder (fig. 4) waren nog 

maar twee vindplaatsen bekend: Nuenen 

(1986) en Vierlingsbeek (1992) (Huisman & 

Koster, 1995). In 1996 werd een mannetje 

(fig. 4) gevangen op de HPL-lamp in Wezep. 

Door Larsen is, tussen ander materiaal van 

Cydia Hübner in het Zoölogisch Museum te 

Amsterdam, een vrouwtje van Pammene 

germmana gevonden dat al in 1987 in Terlet 

(Gelderland) gevangen werd, maar nog niet 

als zodanig herkend was. Zijn vermoeden 

bleek na het maken van een preparaat juist. 

Verder zijn er door de vlinderwerkgroep 

Friesland twee exemplaren gevangen in deze 

provincie en één in Drenthe, net over de grens 

van Friesland. De mannelijke en vrouwelijke 

genitaliën zijn weergegeven in figuur 5 en 6. 

Het weinige dat van de biologie van de 

soort bekend is, werd samengevat door Huis¬ 

man & Koster (1995). Nieuw voor Friesland, 

Drenthe, Gelderland en Noord-Holland. 

Strophedra weirana (Douglas, 1850) 

Op de Kruisberg te Heemskerk vond P. 

Zumkehr op 3 juli 1995 een exemplaar van 

5 

Fig. 5-6. Pammene germmana, genitaliën. 5, 6 ; 6, 9. 6 
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Strophedra weirana in de lichtval. De soort 
komt voornamelijk voor op de zandgronden in 

het midden, oosten en zuiden van het land met 

enkele vindplaatsen uit het kustgebied van 

Zuid-Holland (Küchlein, 1993). De rups leeft 
in augustus en september tussen twee op el¬ 

kaar gesponnen bladeren van beuk (Fagus syl- 

vatica L.), die worden geskeletteerd. Verpop¬ 
ping vindt aldaar plaats in oktober (Bradley et 

al., 1979). 

Dichrorampha alpinana (Treitschke) (fig. 8, 
11-12) 

Waarnemingen. NH: Schagerbrug, 12, 21 en 25.vii.1995, 

op licht; 12 en 14.vii en 3.viii. 1996, netvangsten in tuin; 

5.viii. 1996, op licht, KN. L: Geulle, 4.vi.l972, 2 9, G. 

Langohr; Eys, 25.V.1986, 13, G. Langohr; Oost- 

Maarland, 18.viii.1973, 1 9, G. Langohr. 

K. N. Nieuwland stuurde ons ter verificatie 

een doosje met exemplaren van een 

Dichrorampha, die hij in 1995 en 1996 in zijn 
tuin gevangen had en die hij gedetermineerd 

had als Dichrorampha alpinana. Dit bleek 

juist. Omdat in 1995 ook al een D. alpinana 

gemeld is uit Kortgene (Huisman & Koster, 

1998), was dit voor ons aanleiding om nog 
eens in het tot nu toe verzamelde materiaal van 

Dichrorampha flavidorsana (Knaggs) te dui¬ 

ken, om na te gaan of dit een recente uitbrei¬ 
ding van D. alpinana in het westen van ons 

land betrof, of dat de soort onder het materiaal 

van D. flavidorsana over het hoofd was ge¬ 
zien. 

Tot nu toe is daar alleen uitgekomen dat 

Dichrorampha alpinana op diverse plekken in 

Fig. 7. Dichrorampha flavidorsana. 

Zuid-Limburg voorkomt en daar al eerder is 
waargenomen dan aangegeven door Küchlein 

(1993). Dat is niet zo verbazingwekkend, als 
men zich realiseert hoeveel de beide soorten 

op elkaar lijken. Voorlopig nemen we aan, dat 

de vondsten van D. alpinana in het kustgebied 
berusten op een recente uitbreiding. 

Van de uiterlijke onderscheidingskenmer¬ 

ken die Bradley (1979) geeft lijkt de breedte 
van de binnenrandsvlek nog het meest con¬ 

stant. Deze vlek is bij Dichrorampha alpinana 

(fig. 8) wat breder dan bij D. flavidorsana (fig. 
7). Het kenmerk van de lengte van de costaal- 

omslag bij het mannetje is volgens onze erva¬ 

ring niet altijd makkelijk te hanteren en niet 

constant. De achtervleugels zijn bij D. alpina¬ 

na soms egaal donkergrijs, soms is de wortel 

lichter grijs; bij D. flavidorsana zijn ze altijd 
donker van kleur. Men moet er echter reke¬ 

ning mee houden dat de wijfjes altijd donker¬ 

der achtervleugels hebben dan de mannetjes. 

D. alpinana zou gemiddeld iets kleiner zijn, 
maar de overlap is zo groot, dat het nauwelijks 

van waarde is voor de soortbepaling. Omdat 

de tekeningen van de genitaliën in Bradley 
(1979) niet erg duidelijk zijn, geven we ze hier 

nog eens. Daarbij volgen we de beschrijving 

van Danilevski & Kuznetzov (1968), die erg 
bruikbaar is gebleken. 

Mannelijk genitaal. De belangrijkste ken¬ 
merken zitten in de aedeagus en de sacculus. 

De iets dikkere en korte aedeagus van 

Dichrorampha alpinana (fig. 11) heeft aan de 
dorsale zijde bij de punt een tand, die meestal 
duidelijk distaai uitsteekt. D. flavidorsana 

(fig. 9) mist deze tand. Het distale eind is 

Fig. 8. Dichrorampha alpinana. 



92 Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 

12 

Fig. 9-12. Genitaliën. 9-10, Dichrorampha flavidorsana (9, 10, $ ); 11-12, Dichrorampha alpinana (11, d; 12, 9). 

stomp afgeknot. De dichte bundel haarachtige 

cornuti, schuin dwars in de aedeagus, die 

Bradley afbeeldt, is opvallend, maar komt he¬ 

laas ook af en toe bij D. alpinana voor. De on¬ 

derrand van de sacculus is bij D. alpinana vrij¬ 

wel recht, de bovenrand loopt halverwege vrij 

duidelijk naar binnen. Bij D. flavidorsana lo¬ 

pen beide randen voorbij het midden meer ge¬ 

leidelijk naar elkaar toe. De cucullus maakt bij 

D. alpinana een slankere indruk dan bij D. fla¬ 

vidorsana, maar het verschil is niet zo duide¬ 

lijk als de tekening van Bradley suggereert. 

Vrouwelijk genitaal. Het meest constante 

verschil vormt de sclerotisering van de ductus 

bursae, terwijl ook de vorm van ostium en de 

post-vaginaalplaat verschillen. Bij Dichro¬ 

rampha alpinana (fig. 12) beslaat de scleroti¬ 

sering van de ductus alleen de linkerhelft (in 

de projectie bij onze manier van prepareren: 

rechts) en reikt niet of nauwelijks tot de helft 

van de antevaginaalplaat. Bij D. flavidorsana 

(fig. 10) is de ductus over de hele voorzijde 

gesclerotiseerd, tot halverwege of bijna tot 

driekwart van de lengte van de vaginaalplaat. 

De postvaginaalplaat is bij D. alpinana duide¬ 

lijk boven het ostium gebogen, min of meer 

poortvormig, zodat het ostium een “open” in¬ 

druk maakt. Bij D. flavidorsana lijkt het osti¬ 

um platter; mogelijk wordt dit kenmerk beïn¬ 

vloed door de manier van prepareren. 

De rups van Dichrorampha flavidorsana 

leeft in de wortelstok van boerenwormkruid 

(Tanacetum vulgare L.), een plant die in de 

omgeving van Schagerbrug echter erg weinig 

wordt gevonden. De vlinder is daar tot nu toe 

dan ook niet gevonden. De rups van D. alpi¬ 

nana leeft in de wortelstok van gewone 

margriet (Leucanthemun vulgare Lamk.) en 

andere, gekweekte margrietsoorten. De laatst¬ 

genoemden moeten de voedselplant in Scha¬ 

gerbrug zijn geweest, omdat de vlinders daar 

in de tuin werden gevangen. Het accepteren 

van gekweekte margrietsoorten is bekend van 

andere Dichrorampha-soorten, bijvoorbeeld 

van D. acuminatana Lienig & Zeiler. 

Choreutidae 

Prochoreutis myllerana (Fabricius) 

Eén exemplaar van Prochoreutis myllerana 

werd door B. van Aartsen gevangen op 

herfstaster {Aster x versicolor Willd.) op 18 

oktober 1996, hetgeen een ondersteuning is 
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voor het vermoeden dat de soort als vlinder 

overwintert. 

Epermeniidae 

Phaulernis dentella (Zeiler) 

Te Bussloo (Gelderland) werden op 17 juni en 

9 juli 1996 twee exemplaren van Phaulernis 

dentella gevangen op zevenblad (Aegopodium 

podagraria L.) door J. B. Wolschrijn. In de 

jaarlijst over 1994 (Huisman & Koster, 1997) 

werden nieuwe vindplaatsen van Phaulernis 

dentella gemeld uit het oostelijk deel van 

Twente en uit Gelderland. Dit is de derde 
vondst uit Gelderland (Küchlein, 1993). De 

soort is het beste te verzamelen door overdag 

de bloeiwijze van gewone berenklauw (Hera- 

cleum sphondylium L.) of zevenblad af te sle¬ 
pen. 

Pterophoridae 

Platyptilia capnodactylus (Zeiler) 

Van deze fraaie chocoladekleurige vedermot 
werd één exemplaar gevangen te Schinnen 

door A. Schreurs. Het dier werd waargenomen 

door ’s avonds met een zaklamp de voedsel¬ 

plant groot hoefblad af te zoeken. De vlinder 
is alleen bekend van Zuid-Limburg, waar in 

totaal vier exemplaren in 1973 en 1974 door 

G. R. Langohr te Schinveld, Schinnen en 
Vijlen werden gevangen (Gielis, 1983). De 

rups leeft in de onderste delen van de stengel 

van groot hoefblad en verraadt haar aanwezig¬ 
heid door een opening van waaruit de uitwerp¬ 

selen in een spinsel worden verwijderd 

(Gielis, 1996). 

Marasmarcha lunaedactyla (Haworth) 

Van deze vedermot werd door C. Naves op 10 

juli 1995 één exemplaar gevangen in zijn 

woonplaaats Drempt (Gelderland). Zuid- 
Limburg is het hoofdvlieggebied van deze 
soort, waarvan de rups op kruipend stalkruid 

en kattedoorn (Ononis repens spinosa Greu- 
ter) leeft. Er zijn echter ook twee vindplaatsen 

uit Gelderland langs de Rijn bekend, waar de 

bovenvermelde vondst op aansluit. Mogelijk 
is er dus ook een klein vlieggebied in Zuid- 

oost-Gelderland. 

Buckleria paludum (Zeiler) 

Op 11 augustus 1996 werd bij het Jan 
Thijssenduin op Terschelling één exemplaar 

gevangen op ronde zonnedauw (Drosera ro- 

tundifolia L.). Ronde zonnedauw is de waard- 
plant van de soort en komt op de aangegeven 

vindplaats algemeen voor op een jaren gele¬ 

den afgeplagd stuk heide. Dit is de eerste vind¬ 

plaats van deze soort uit het kustgebied en 

tevens van de Waddeneilanden. De dichtst¬ 
bijzijnde vindplaats is Fochteloo. Door het af¬ 
plaggen van heide breidt ronde zonnedauw 

zich vaak explosief uit en kan Buckleria palu¬ 

dum in korte tijd algemeen zijn op dergelijke 

plaatsen. Nieuw voor Friesland. 

Pyralidae 

Merulempista wolschrijni Asselbergs 

Door J. Asselbergs wordt deze soort uit Ne¬ 

derland beschreven (Asselbergs, 1997) naar 
aanleiding van de vangst van een mannetje en 

een vrouwtje te Twello op 14 juli 1986. Tot nu 
toe zijn dit de enige gevonden exemplaren van 

deze soort. Van het genus Merulempista zijn 

inmiddels vier soorten bekend uit het westelijk 
deel van het palaearctisch gebied. Van één 

soort, Merulempista cingillella (Zeiler), wor¬ 
den Tamarix gallica (L.) en Myricaria germa¬ 

nica (L.) als voedselplanten genoemd. Moge¬ 

lijk leven de rupsen van M. wolschrijni 

eveneens op soorten uit de familie Tamarica- 

ceae, die in Nederland als sierheesters worden 

aangeplant. 

Homoeosoma sinuella (Fabricius) 

Waarnemingen. Gld: Vierhouten, 18.vi. 1996, verscheide¬ 

ne exemplaren gesleept uit een wegberm aan de rand van 

de heide, KH. Wezep, 15.vi. 1992, op licht, KH. 

Homoeosoma sinuella is sinds 1924 uit ons 
land bekend en wordt bijna uitsluitend langs 
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de kust gevonden. Daar is de vlinder overigens 

de laatste tijd ook gewoner. Er waren slechts 

drie vindpaatsen bekend verder het binnen¬ 

land in, en wel uit Noord-Holland en Fries¬ 

land. Nieuw voor Gelderland. 

Ephestia parasitella Staudinger 

Te Twello werd door J. B. Wolschrijn op 31 

mei en 8 juni één exemplaar van deze soort op 

licht gevangen. Na de vondsten in Oostvoorne 

(Zuid-Holland), Kortgene (Zeeland) en Ven- 

ray (Limburg) (Huisman & Koster, 1998) nu 

een vondst uit Gelderland. Of het hier om een 

uitbreiding van het areaal van Ephestia para¬ 

sitella gaat, is nog niet met zekerheid te zeg¬ 

gen. Nieuw voor Gelderland. 

Eudonia lineola (Curtis) 

Op de Kruisberg te Heemskerk werd op 23 au¬ 

gustus 1995 één exemplaar van Eudonia li¬ 

neola door P. Zumkehr in zijn lichtval aange¬ 

troffen. De vlinder is hoofdzakelijk bekend uit 

het zuidelijk kustgebied met als noordelijk¬ 

ste vindplaats Zandvoort (Noord-Holland) 

(Küchlein, 1993). Nu dus ook een vangst bo¬ 

ven het Noordzeekanaal. 

Friedlanderia cicatricella (Hübner) 

J. B. Wolschrijn ving op 19, 29, 30 en 31 juni 

en op 11 augustus in totaal vijf exemplaren van 

deze soort op licht te Twello. Friedlanderia ci¬ 

catricella is van meer dan twintig vindplaatsen 

uit ons land bekend, hoofdzakelijk gelegen 

langs de grote rivieren of in moerasgebieden 

(Küchlein, 1993). De soort is zeer lokaal, maar 

kan plaatselijk soms gewoon zijn. Bij de 

vrouwtjes zijn de papillae anales vervormd tot 

een zaagvormig legapparaat, dat duidelijk 

zichtbaar uit het achterlijf steekt. De rupsen le¬ 

ven van mei tot juli in stengels van mattenbies 

(Scirpus lacustris L.). De rups boort zich een 

weg diep naar onder in de stengel, waar ook de 

veipopping plaatsvindt. Voor de verpopping 

wordt een ovale opening in de stengel ge¬ 

maakt. De aangetaste stengels hebben een op¬ 

vallende gele kleur (Hannemann, 1964). 

Catoptria verellus (Zincken) 

Op 17 juli 1996 werden van deze crambide 

twee exemplaren gevangen te Delden (Over¬ 

ijssel) door Groenink. De exemplaren bevin¬ 

den zich in de collectie van W. Oord. De vlin¬ 

der is ruim 100 jaar uit ons land bekend, maar 

was altijd al een zeldzaamheid en is de laatste 

20 jaar maar tweemaal gezien. Uit Overijssel 

was slechts één vindplaats bekend (Küchlein, 

1993). 

Algedonia ter real is (Treitschke) 

F. Groenen ving op 18 september 1992 een 

vrouwtje van Algedonia terrealis in zijn tuin 

te Luyksgestel (Noord-Brabant). Küchlein 

(1993) vermeldt het voorkomen van deze 

soort van slechts vijf vindplaatsen in ons land, 

maar schrijft tevens dat hij de vlinder sinds 

1980 bijna jaarlijks in zijn woonplaats 

Wageningen-Hoog (Gelderland) heeft aange¬ 

troffen. De rups leeft van augustus tot oktober 

in een zakachtig spinsel aan de stengel of vrij 

aan de bladonderzijde van echte guldenroede 

(.Solidago virgaurea L.). Ze wordt ook ver¬ 

meld van aster {Aster sp.) (Hannemann, 

1964). Nieuw voor Noord-Brabant. 
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WILHELM LUCHT & BERNHARD KLAUS- 

NITZER (eds), 1998. Die Käfer Mitteleuropas 

15, Supplementband 4: 1-398; 110 fig; in¬ 

dex 39 kolommen; General-Register für 

Band 1-15: 98 kolommen. Gustav Fischer 

Verlag (Wollgrasweg 49, 70599 Stuttgart, 

Duitsland), ISBN 3-437-35366-7. Prijs (ge¬ 

bonden) DM 198,-. 
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aanvullingen en correcties op de voorgaande 

veertien delen, uiteenlopend van correcties 

in de spelling van een soorts- of auteursnaam 

tot geheel nieuwe tabellen van sommige 

geslachten, telkens met terugverwijzing naar 

de oorspronkelijke tekst. Ook belangrijke fau- 

nistische nieuwigheden worden aangeven. 

Daarnaast zijn er artikelen over het maken van 

genitaalpreparaten en over wijzigingen in de 

(onder-)familie indelingen die sinds deel 1 

(1965!) zijn voorgesteld. 

MICHAEL HANSEN, 1998. World catalo¬ 

gue of insects: 1. Hydraenidae (Coleopte- 

ra): 1-168; ca. 1250 refs, index 36 kolommen. 

Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK-5771 

Stenstrup, Denemarken), ISBN 97-88757-27- 

5. Prijs (gebonden) DK 290,- (excl. portokos¬ 

ten). Intekenaars op de gehele serie krijgen 

10% korting. 

Dit boek is een systematische catalogus in de 

door de tijd gerijpte vormgeving van dergelijke 

werken. Soorten worden in systematische volg¬ 

orde opgesomd, met de belangrijkste literatuur, 

nomenclaturale en taxonomische puzzles wor¬ 

den aangestipt, en de verspreiding en typeloca- 

liteit worden vermeld. Een wereld-catalogus 

van de insecten is een waarlijk niet weinig am¬ 

bitieus project. En in elk geval is er moed voor 

nodig om in het huidige electronische tijdperk 

aan zoiets in boekvorm te beginnen. 

OLE FOGH NIELSEN, 1998. De danske 

guldsmede: 1-279 (deel 8 van de serie 

Danmarks Dyreliv). Apollo Books (Kirkeby 

Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Denemarken), 

ISBN 87-887570-21-8. Prijs (gebonden) 

DK 300,- (excl. verzendkosten). 

Libellen en dagvlinders zijn zowat de enige 

insecten waarvan we (tenminste in West- 

Europa) de systematiek achter ons kunnen la¬ 

ten, en ons concentreren op biologie en oeco- 

logie. Dit boek geeft een bespreking van die 

aspecten van de libellen van Denemarken. 

Ook voor wie geen Deens leest is dit boek 

goed bruikbaar door de vele mooie foto’s van 

(levende) dieren en van hun milieu. Ook de 

fraaie verspreidingskaartjes spreken voor 

zichzelf, en de determinatietabel tot de soorten 

is zo uitvoerig geïllustreerd dat de tekst erbij 

haast overbodig is. 

C. M. NAUMANN, G. M. T ARM ANN & W. 

G. TREMEWAN, 1999. The Western 

Palaearctic Zygaenidae (Lepidoptera): 1- 

304; 12 gekleurde platen; index 26 kolommen. 

Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK-5771 

Stenstrup, Denemarken), ISBN 87-88757-15- 

3. Prijs (gebonden) DK 600,- (excl. verzend¬ 

kosten). 

Bloeddropjes zijn fantastisch interessante 

vlindertjes, systematisch en biogeografisch 

vol verrassingen, en met heel bijzondere oeco- 

logische en biologische eigenschappen. Al die 

elementen krijgen ruime aandacht in dit boek. 

Bij zoveel diversiteit, we praten over 177 vaak 

lastige soorten, is het geen wonder dat toch 

ruim tweederde van het boek aan systematiek 

is gewijd, met beschrijvingen en afbeeldingen 

(habitus en genitaliën, verspreidingskaartjes) 

van elke soort. 
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Introduction 

During an excursion to the north-west of Mi¬ 

nas Gerais (Brazil) the species of Halobatopsis 

Bianchi described below was collected. As we 

need a name for a faunistical report and a de¬ 
scription of the species did not fit in with other 

projects, it was decided to publish the descrip¬ 

tion separately. The macropterous form of 

Halobatopsis species is usually found deala- 

ted. The only references to macropterous spe¬ 
cimens found in literature are a short note on 

dealate specimens of H. platensis (Drake & 

Harris, 1941) and a note in a poorly accessible 

paper by Berg (1884). As we have some ma- 

cropters with complete wings to our disposal 
we have added some notes on macropterous 
forms. 

The genus Halobatopsis was erected by 
Bianchi (1896) to accommodate Halobates 

platensis Berg (1879). It belongs to the subfa¬ 
mily Trepobatinae and prior to 1960 it was 

placed in the Halobatinae. The genus is only 
known from a rather restricted area in the sout¬ 

hern part of S. America (fig. 14) and now con¬ 

tains four species (Polhemus & Polhemus, 
1995). 

Measurements are in mm, based on alco¬ 

hol specimens and represented as the range 
with the mean between brackets or as the 
mean value only. All specimens of the new 

species have been measured, one female was 

lacking mid-tibiae and -tarsi. In antennae 

no difference was found in the length of the 
segments between the sexes of a species, so 

these values have been lumped for sexes in 

table 1. 

The following abbreviations have been 
used. Apt.: apterous; deal.: dealate (macropte¬ 

rous with apical part of wings torn off); macr.: 

macropterous (with complete wings). 

Specimens are mostly deposited in the De¬ 
partment of Parasitology, Institute of Biology, 

Federal University of Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brazil (DPIB); Nieser collection, 

Tiel, The Netherlands (NCTN) and Pelli col¬ 

lection, CEMIG, Conceiçâo das Alagoas, Mi¬ 

nas Gerais, Brazil (PCMG). Some specimens, 
notably of H. delectus, have been sent to va¬ 

rious large museums. 
The genus Halobatopsis can be recognised 

from other trepobatine genera in South Ame¬ 
rica by the following set of characteris¬ 

tics (Andersen, 1982; Polhemus & Polhe¬ 

mus, 1995): eyes globular, in lateral view 
reaching halfway prothorax, first antennal 
segment shorter than second and third com¬ 
bined, third antennal segment about 1.5 times 

as long as second, mesosternum without 
extensive black markings posteriorly, mid¬ 
dle tibia at least slightly longer than body 
length and hind tibia twice or more as long as 

tarsi. 
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Halobatopsis chrysocastanis spec. nov. 

Type material 

Holotype: apt. 6, Brazil, Minas Gerais. Rio Pandeiros at 

Januaria-Pandeiros, just downstream of electricity-plant, 

23.xi.1997, leg. N. Nieser (DPIB). Paratypes: same data 

as holotype, 3<3, 5$ apt. (1 $ allotype DPIB, 3(3, 4 9 

NCTN). 

Description 

Apterous form (fig. 1). Dimensions. Body 

length 6: 3.4-3.Ó (3.45), 9: 4.0-4.2 (4.1); 

width across mesoacetabula 6: 1.65-1.73 

(1.69), 9: 2.11-2.20 (2.15); width of head 6 : 

1.05-1.06(1.05), 9 1.07-1.10 (1.08); width of 

pronotum S : 0.75-0.77 (0.76), 9: 0.80-0.88 

(0.83); shortest distance between eyes anteri¬ 

orly c7: 0.38-0.39 (0.38), 9: 0.32-0.40 (0.38); 

median length of mesonotum 6: 0.94-0.98 

(0.96), 9: 1.03-1.10(1.07). 

Colour of head and pronotum yellowish 

with antennae, marks on anteclypeus, basis 

and apex of rostrum, eyes and lateral patches 

on pronotum dark brown to blackish, interocu- 

lus with four to six small little contrasting 

brownish spots. Mesonotum golden brown 

without dark longitudinal stripes, laterally and 

on dorsal half of mesopleura a broad silvery- 

pruinose band, females with a variable dark 

brown to blackish stripe halfway on meso¬ 

pleura, absent in one specimen. Metanotum 

medially golden brown, laterally variably 

dark, first abdominal tergite from nearly total¬ 

ly dark in most specimens to brown with dark 

lateral margins; remaining abdominal tergites 

brownish with blackish sutures. Pattern of ab¬ 

domen after drying obscured by a pale pruino- 

se layer. Venter yellowish to light orange- 

brown, fore femur pale in basal half to two 

Fig. 1. Habitus of Halobatopsis chrysocastanis spec, nov., 

9 paratype. Scale line: 1 mm. 

thirds, otherwise legs dark brown to blackish. 

Body dorsally and laterally with fine short 

black bristles very regularly arranged. 

Table 1. Length of antennal segments in Halobatopsis of 6 apterous specimens (3<3, 3 9) of each species: mean value 

(standard deviation). 

Antennal segment I II III IV 

H. chrysocastanis 0.82 (0.036) 0.44 (0.025) 0.59 (0.020) 0.74 (0.027) 

H. delectus 1.09 (0.037) 0.59 (0.018) 0.84 (0.056) 0.75 (0.047) 

H. platensis 0.89 (0.046) 0.43 (0.021) 0.61 (0.021) 0.75 (0.033) 

H. spiniventris 1.01 (0.013) 0.54 (0.038) 0.72 (0.048) 0.67 (0.039) 
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Table 2. Length of leg segments in Halobatopsis of 4 apterous 8 and 5 apterous? of each species: mean value (standard 

deviation). 

femur tibia tarsus 1 tarsus 2 

males 

fore leg 

H. chrysocastanis 1.27 (0.030) 0.97 (0.018) 0.10(0.008) 0.39 (0.012) 
H. platensis 1.24 (0.033) 0.99 (0.014) 0.10(0.013) 0.39 (0.014) 
middle leg 

H. chrysocastanis 2.58 (0.043) 3.85 (0.064) 1.18 (0.039) 0.99 (0.074) 
H. platensis 2.63 (0.116) 3.82 (0.064) 1.16(0.065) 0.98 (0.039) 
hind leg 

H. chrysocastanis 3.00 (0.041) 1.64 (0.029) 0.37 (0.048) 0.42 (0.049) 
H. platensis 3.13 (0.096) 1.94 (0.119) 0.35 (0.054) 0.41 (0.021) 

females 

fore leg 

H. chrysocastanis 1.34 (0.041) 1.01 (0.026) 0.11 (0.012) 0.44 (0.024) 
H. platensis 1.35 (0.038) 1.06 (0.024) 0.12 (0.015) 0.43 (0.023) 
middle leg 

H. chrysocastanis 2.81 (0.136) 4.08 (0.171) 1.30(0.128) 1.02 (0.044) 
H. platensis 2.97 (0.076) 4.24 (0.093) 1.35 (0.103) 1.09 (0.045) 
hind leg 

H. chrysocastanis 3.20 (0.069) 1.93 (0.097) 0.40(0.015) 0.42 (0.005) 

H. platensis 3.39 (0.099) 2.12 (0.160) 0.44 (0.040) 0.49 (0.043) 

First antennal segment weakly geniculate at 

base, length of segments see table 1. Distance 

between eyes anteriorly slightly over one third 
of width of head (0.38:1.07). Pronotum short, 

twice as wide as long (0.80:0.39), posterior 
margin hardly emarginate medially. Mesono- 
tum large, about a quarter or slightly more as 

long as body (d: 0.96:3.45, 9: 1.07:4.1), not 

or very shallowly impressed laterally, posteri¬ 

or margin slightly sinuate to nearly straight. 
Abdominal tergites 1 and 2 medially fused 

in females, in males their suture is conti¬ 

nuous, median length of tergites 1 and 2 to¬ 
gether about one third the length of abdomen 

(0.50:1.55). Length of leg segments: table 2. 

Male. Fore femur slightly curved, without 
knobs or spines. First genital segment slightly 

longer than last abdominal tergite (0.20:0.16), 
ventrally not modified, without spinose pro¬ 

cess, posterior margin of first genital segment 
dorsally hardly notched. Parameres similar 

those of H. platensis (figs. 2, 3). 
Female. Fore femur slightly curved, so¬ 

mewhat more slender than in male. Middle ti¬ 
bia in some specimens very slightly shorter 

than body length. Connexiva horizontal to 
slanting upward, in one specimen nearly verti¬ 

cally halfway but not reflexed and without a 
patch of hairs on segment 5. 

Macropterous form not known. 

Habitat 

The specimens were collected on a quiet edge 

in the shade of a tree in a 30-50 m wide river 
with moderate current, except for riffles at 

shallow places in the centre, bottom stones, 

pebbles, sand and quite a lot of silt, depth 

mostly 0.5-0.7 m. 

Etymology 

Chrysocastanis is a Greek adjective meaning 

golden brown, referring to the overall body 

colour of the species. 

Comparative notes 

The colour pattern of the apterous form is to¬ 
tally different from other species of Haloba¬ 

topsis (fig. 4-5). In shape H. chrysocastanis is 
similar to H. platensis which on average is 
slightly larger, but confidence intervals of va¬ 
rious measurements based on small samples (4 



Fig. 2-13. Halobatopsis. 2, H. chrysocastanis; 3-4, 6, H. platensis; 5, 7, 9-12, ll. delectus; 8, 13, //. spiniventris; 2-3, pa- 

rameres; 4-5, body shape and colour pattern of females; 6-8, head and pronotum of macropters; 9, fore wing; 10, hind 

wing; 11, male, apex of abdomen in lateral view; 12-13, femur and trochanter of males. Scale lines: 0.1 mm (fig. 2-3); 1 

mm (fig. 4-13). 
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or 5 specimens) of H. chrysocastanis and H. 

platensis show considerable overlap. As an 

example, the 0.95 confidence intervals for the 

mean of the body length are: H. chrysocasta¬ 

nis 8: 3.31-3.57, 9: 3.97-4.17 and H. platen- 

sis 8: 3.40-3.68, $: 4.06-4.24. However, in 

H. chrysocastanis the hind tibia is about twice 
the length of the tarsus and in H. platensis this 

ratio is about 2.5 (table 2). The colour pattern 

is similar to that of Cryptohatoides brunneus 

Polhemus from Amazonas and two species of 

the Asian genus Cryptobates Esaki. Cryptoba- 

toides brunneus is smaller, length 8 2.6-3.0, 
9 2.9-3.2, has a more elongate body shape 

and eyes (in dorsal view), the paramere is 

elongate and the male has a characteristic oval 
brown spot on the mesothoracic pleura. 

Halobatopsis delectus Drake & Harris 

Material examined 

Brazil, Minas Gerais, Nova Lima, Aguas Claras, Ribeiräo 

Marumbé, 25.xi.1992, leg. N. Nieser, 43,19 apt.; Serra 

da Canastra, Rio S. Francisco at park station "Pé Cascada, 

Casca d’Anta”, 6.xi. 1997, leg. N. Nieser, 73,89 apt., 1 9 

deal.; Serra da Canastra, Säo Joäo Batista, Rio Aguari, in 

pond at base of waterfall, 1 l.xi.1997, leg. N. Nieser & A. 

PeHi, 113, 189 apt., 63, 99 deal., 19, macr.; Rio do 

Peixe in S. Roque de Minas, 20°14’35” S/ 46°22’13”W, 

7.XÊ1997, leg. N. Nieser & A. Pelli, 53,29 apt., 23,29 

deal.; Serra da Canastra, pond at base of Cachoeira R. do 

Peixe, 20° 15’ 12”S/46°24'24”W, 12.xi. 1997, leg. N. Nie¬ 

ser, 93,59 apt., 23,39 macr. 

Macropterous form 

Pronotum light to medium brown with antero¬ 

lateral, lateral and median dark brown to blac¬ 

kish markings (fig. 7). Wings (fig. 9, 10) very 

similar to those of Trepobates, apparently the 
anal lobe of hind wing is somewhat smaller in 
Halobatopsis (compare Andersen 1982: 215, 

fig. 428, 429). Nearly all macropterous speci¬ 

mens found in the field are dealate with the 
part apically of the closed cells torn off. The 
few with complete wings we collected are mo¬ 

re or less teneral. 

Distribution 

So far only known from the southern part of 

Minas Gerais (fig. 14), where it is quite com¬ 
mon on quiet stretches at lower altitudes of 

mountain streams (Drake & Harris, 1941; 
Nieser & Lane de Melo, 1997). Quite often it 

was found together with H. platensis. In¬ 

teresting is the situation around Serra da 

Canastra where it was found on various streams 
at the foot of the table mountain but not on the 

plateau (Nieser, personal observation). 

Halobatopsis platensis (Berg) 

Material examined 

Brazil, Minas Gerais, Serra de Cipó, córrego do Palacio, 

5.XÜ.1992, leg. N. Nieser & A. Lane de Melo, 173, 149 

apt.; Rio do Peixe in S. Roque de Minas, 20° 14'35"S/ 

46°22’13”W, 7.xi. 1997, leg. N. Nieser & A. Pelli, 19 

apt., 23 deal.; Serra da Canastra, source area Rio S. 

Francisco, pothole at bridge, 4.xi. 1997, leg. A. Pelli, 153, 

17 9,35 lv I-V apt., 13,29 deal.; Serra da Canastra, Rio 

S. Francisco on top of Cascada Casca d'Anta, N9717, 

5.xi.1997, leg. N. Nieser & A. Pelli, 13,99 apt., 13,19 

macr., 6 lv V.; Serra da Canastra, Cachoeira do Rolino, on 

top of waterfall, 8.xi. 1997, leg. N. Nieser & A. Pelli. 1 3, 

11 9,6 lv V apt., 1 9 deal., 2 3,5 9,6 lv V macr.; Serra da 

Canastra, Córrego da Parida, 11.xi. 1997, leg. A. Pelli, nu¬ 

merous adults and larvae, ca. 0.4 of both adults and larvae 

V macr., many macr. adults not yet dealate. 

Macropterous form 

Pronotum largely dark brown to black with 
anteromedian and caudalateral medium brown 

markings (fig. 6). 

Distribution 

Halobatopsis platensis is distributed from 
Argentina to the southern part of Brazil, appa¬ 
rently entering only marginally the Pantanal 
and not entering the Amazon Basin (fig. 14) 
(Bachmann, 1966; Nieser, 1970; Nieser & 

Lane de Melo, 1997). 
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Fig. 14. Distribution of Halobatopsis species. Solid line: 

H. platensis; white star: H. chrysocastanis; solid dots: H. 

delectus', asterisk: H. spiniventris. 

Halobatopsis spiniventris Drake & Harris 

Material examined 

Brazil, Santa Catarina, Nova Teutonia, 27° U’S/ 

52°23’W, iv.1975, leg. F. Plaumann, 2c?, 2$ apt., 1 <? 

deal. (NCTN). 

Macropterous form 

Pronotum light to medium brown with anterola¬ 

teral, lateral and median dark brown to blackish 

markings, very similar to H. delectus (fig. 8). 

Distribution 

Halobatopsis spiniventris is known from 

Argentina: Misiones and Brazil: Säo Paulo and 

Santa Catarina (fig. 14) (Bachmann, 1966, 

Drake & Harris, 1936). So far the records of H. 

spiniventris are within the basin of Rio Parana 

whereas those of H. delectus and H. chrysocas¬ 

tanis are in the basin of Rio S. Francisco. 

Key to apterous Halobatopsis 

1 Mesonotum without longitudinal black 

marks (fig. 1 ) .H. chrysocastanis 

- Mesonotum with longitudinal black marks 

(fig. 4, 5).2 
2 Male first genital segment with a dark 

brown to blackish ventral spine (fig. 11). 

Female with connexiva vertical or reflexed 

over abdomen (fig. 5) . 3 

- Male first genital segment without ventral 

spine. Female with connexiva horizontal or 

only slightly slanting upward (fig. 4) . 

. H. platensis 

3 Male fore femur with a tubercle at basal 

fourth (fig. 12) . H. delectus 

- Male fore femur without tubercle at basal 

fourth (fig. 13) . H. spiniventris 
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Wintervergadering: 

Lentevergadering: 

zaterdag 13 nov. 1999 

vrijdag 17 dec. 1999 

zaterdag 12 febr. 2000 

zaterdag 22 april 2000 

► IIe NEDERLANDSE ENTOMOLOGENDAG 

Noteer alvast in uw agenda: 17 december 1999 

in De Reehorst te Ede, organisatie Sectie Expe¬ 

rimentele en Toegepaste Entomologie (SETE) 

van de NEV. U zult later nog gevraagd worden 

u op te geven. Het staat nu al vast dat de ope¬ 

ningslezing gegeven zal worden door Prof. dr. 

J.C. van Lenteren (Lab. voor Entomologie, 

LUW) over de Risico's van biologische bestrij¬ 

ding, gevold door parallelsessies van voor¬ 

drachten in het Nederlands en Engels. Nadere 

informatie: Marieke Bosman, tel. 0317-482325, 

marieke.bosman@users.ento.wau.nl. 

►VERSLAG 131e WINTERVERGADERING 

(deel 3, slot) (,zie ook Ver.nieuws maart/april) 

W.A. Hol gaf een overzicht van de komende ac¬ 

tiviteiten van de afdeling Oost, een kleine maar 

actieve afdeling, met als werkgebied Gelder¬ 

land en Overijssel. Iedere winter zijn er drie bij¬ 

eenkomsten in de Landbouwhogeschool De¬ 

venter (de Tropische Landbouwschool'). Voor 

de zomer zijn excursies gepland naar het bron- 

gebied van de Mosbeek (Oostermaet, Twickel), 

het Brecklenkampsche Veld en de Blauwe Hel. 

M. Wasscher gaf een gecomputeriseerde pre¬ 

sentatie over zijn pogingen om de diversiteit 

van libellen wereldwijd in kaart te brengen met 

250x250 km-hokken. Uit een voorlopige kaart 

van Europa bleken dat de grootste soortenaan¬ 

tallen te vinden zijn in Zwitserland en de Kau¬ 

kasus. De diversiteit neemt zowel naar het 

noorden als naar het zuiden (Mediterrane eilan¬ 

den, Zuid-ltalië, Griekenland) af. Zuid-Amerika 

bleek het soortenrijkst met ca. 800 soorten in 

Brazilië. Chili en Argentinië zijn vergelijkbaar 

met Europa. 

W.R.B. Heitmans rapporteerde over zijn collec- 

tie-onderzoek naar de verspreiding van kakker¬ 

lakken van het geslacht Ectobius in Nederland. 

Er bleken er nog veel gebieden te zijn waar kak¬ 

kerlakken kunnen worden verwacht, maar (nog) 

niet zijn gevonden: Ameland, Schiermonnik¬ 

oog, Gaasterland, en de duinen tussen Petten 

en Den Helder, van Walcheren (Domburg) en 

van westelijk Zeeuws-Vlaanderen ('t Zwin). Gro¬ 

ningen leek kakkerlakkenvrij. Schaars bemon¬ 

sterd waren Drenthe, Twente, de Achterhoek 

en Montferland. Heitmans deed een oproep 

aan ieder die kakkerlakken of -gegevens van bo¬ 

venstaande gebieden heeft, om contact met 

hem op te nemen (020-6949745, 071-5254839, 

Heitmans@rulsfb.Leidenllniv.NL). Hij is ook geïnter¬ 

esseerd in vondsten van parasieten / parasitoï- 

den van kakkerlakken, zoals Brachygaster sp. 

Nederlandse Entomologische Vereniging xli 
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(Evaniidae), Do/ichurus cornicu/us (Sphecidae) 

en Tachysphex obscuripennis (Sphecidae). Wat 

kakkerlakken betreft zijn de volgende regio's 

het rijkst (alle vier inheemse Ectobius-soorten 

present): Noord-Brabant, Limburg en omgeving 

Nijmegen. 

C. van Achterberg schetste wat er in het verle¬ 

den was misgegaan bij de revisie van het sluip- 

wespen-genus Agathis (Braconidae). Deze zijn 

te verzamelen op bloemen bij het drinken van 

nectar. Ze hebben vaak een verlengde kop en 

langwerpige monddelen (maar niet altijd). B.H. 

Toönac (1976) en G.E.J. Nixon (1986) maakten 

er in hun revisies een potje van. In een nieuwe 

revisie van de West-Palaearctische soorten (G. 

Simbolotti Et C. van Achterberg) werden 55 gel¬ 

dige soorten genoemd, 27 werden gesynony- 

miseerd (waaronder helaas Agathis achterbergi 

Nixon, 1986 = A. fuscipennis) en 1 soort werd 

nieuw beschreven. Volgens Nixon (1986) zou¬ 

den er 4 soorten in Nederland voorkomen. In¬ 

middels zijn het er 11 : A. anglica, assimi/is, bre- 

viseta, fuscipennis, griseifrons, lugubris, malva- 

cearum, nigra, syngenesiae, tibialis en va ripes 

(= A. tibialis sensu Nixon). 

A.P.J.A. Teunissen toonde de resultaten van 

nachtelijke omzwervingen (20:00-22:30 uur) op 

26 januari 1999 (regen, 6°C) in de overgang van 

droog duingebied naar het vochtige reservaat 

De Brand, in het (toekomstige) Nationaal Park 

"De Loonse en Drunense duinen". Doel was het 

vinden van winternachtactieve kevers op stam¬ 

men van eiken en dennen. Totaal werden 15 

soorten gevonden, waaronder een aantal op¬ 

merkelijke. De boktor Mesosa nebu/osa wordt 

in Nederland tamelijk weinig waargenomen. 

Deze ontwikkelt zich in dood loofhout, eerst 

achter schors, later in rottend hout op de bo¬ 

dem. Ph/oiophi/us edwardsi, de enige Phloio- 

philide, is een uitgesproken winterdier dat van 

oktober tot het voorjaar te vinden is. Deze ont¬ 

wikkelt zich in dood loof- en naaldhout en heeft 

een groot verspreidingsgebied in Europa, maar 

is (zeer) zeldzaam. Tetratoma fungorum werd in 

flink aantal op een oranje aderzwam aangetrof¬ 

fen. Ook werden drie soorten loopkevers ge¬ 

vonden: Dromius angustus, D. quadrimaculatus 

en D. spi/otus, de laatste twee soorten in flinke 

aantallen en de laatste ook parend. De zwartlijf 

Na/assus laevioctostriatus werd eveneens in 

grote aantallen aangetroffen, vaak met tiental¬ 

len exemplaren op één stam, ook parend. Het 

loont dus de moeite om af en toe eens wat 

anders te doen. 

Tot slot toonde P. Koomen in het halfduister 

een zojuist in de speelgoedwinkel aangeschaf¬ 

te collectie van lichtgevende plastic insecten, 

die verrassend anatomisch correct waren. -PK- 

►VERSLAG 44e LENTEVERGADERING (deel 1) 

De Lentevergadering werd dit jaar op 24 april 

gehouden in het Noord-Brabants Natuurmuse¬ 

um in Tilburg. Totaal bezochten 30 leden deze 

bijeenkomst. 

Het ochtendprogramma begon met het in ere 

herstellen van een oude traditie: een bijdrage 

van de Sectie Entomologie van de Plantenziek- 

tenkundige Dienst (PD)uit Wageningen met op¬ 

merkelijke gevallen van het afgelopen jaar. 

B. Aukema gaf allereerst een overzicht van de 

PD. Het is een "intern verzelfstandigd" onder¬ 

deel van het Ministerie van LNV, met als missie 

"het weren, beheren en bestrijden van ziekten 

en plagen in de agrarische sector". Hierbij spe¬ 

len nationale en internationale richtlijnen een 

belangrijke rol, met name de zg. quarantaine- 

lijsten met soorten die niet mogen voorkomen 

op geïmporteerde producten. 

Binnen de PD zijn er een aantal afdelingen 

waaronder Diagnostiek: deze houdt zich bezig 

met het identificeren van organismen die op 

gewassen worden aangetroffen. Hiervan is de 

Sectie Entomologie een onderdeel, met als 

specialistische medewerkers B. Aukema (blad¬ 

luizen en wantsen), L.J.W. de Goffau (kevers, 

muggen en vliegen), M.G.M. Jansen (witte vlie¬ 

gen, dop- en schildluizen), G. Romeijn (vlinders, 

blad- en galwespen), H. Stigter (epidemiologie, 

fruitinsecten, bladvlooien en cicades) en G. 

Vierbergen (mieren, mijten en tripsen). Zij deter¬ 

mineren materiaal dat wordt ingezonden door 

de buitendienst van de PD, keuringsdiensten, 

onderzoeksinstellingen en particulieren (NB: 

ƒ135,- per identificatie of ƒ150,- per uur). De 

volgende soorten van het afgelopen jaar wer¬ 

den aan de hand van fraaie dia's bespoken. 

xlii Nederlandse Entomologische Vereniging 
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De perenprachtkever {Agri/us sinuatus) heeft 

lange tijd weinig problemen gegeven, maar is 

weer in opkomst. In Zeeland en de IJsselstreek 

richt de kever grote schade aan. Het begint met 

vlekken in de bast, daarna ontstaan er scheuren 

en vochtblazen. Onder de bast blijkt deze 

prachtige prachtkever dan allang prachtige zig- 

zag-boorgangen gemaakt te hebben, die er ech¬ 

ter wel voor zorgen dat de boom dood gaat. 

Bestrijding is zeer lastig en vernietiging van 

aangetaste bomen lijkt het enige dat helpt. Ex¬ 

tra complicatie is dat de kever ook voorkomt in 

soorten als meidoorn, kweepeer en mispel, die 

in het openbaar groen worden aangeplant. De 

perenprachtkever heeft een meerjarige cyclus. 

De larven overwinteren tweemaal en in het der¬ 

de jaar verschijnen de kevers, meestal in juni. 

Van het boktorrengeslacht Anop/ophora komen 

in het verre oosten (China, Korea, Japan) drie 

soorten voor die een bedreiging vormen voor 

bomen in Noordwest-Europa: A. malasiaca en 

A. chinensis staan al op de quarantainelijst van 

de EU, A. g/abripennis zal hier waarschijnlijk 

binnenkort aan worden toegevoegd. De larven 

van deze boktorren ontwikkelen zich zowel in 

levend als in dood hout. Ze worden nogal eens 

aangetroffen in bonsaiboompjes en ook wel in 

verpakkingshout. Ze zijn moeilijk te traceren, 

maar het ontstaan van boormeel bij "voortge¬ 

zette importinspectie" is een goede aanwijzing. 

Het zijn zeer polyfage soorten die zich ook ver¬ 

grijpen aan esdoorn, paardekastanje, iep, popu¬ 

lier en wilg. Eén vrouwtje legt ongeveer 30 eie¬ 

ren, elk afzonderlijk in een bastspleet. De larven 

vreten aanvankelijk direct onder de bast, later 

worden steeds grotere gangen in het hout ge¬ 

maakt, meestal in het onderste deel van de 

stam en/of in de wortels. De kevers zelf vreten 

aan jonge bast. Importpartijen met Anoplopho- 

ra worden teruggestuurd of vernietigd. 

Met geïmporteerd plantmateriaal komen vaak 

larven van boktorren binnen, zoals van de tropi¬ 

sche soort Lagocheirus araneiformis uit Texas 

in stammetjes van Jatropha. In de tropen komt 

deze soort talrijk voor in Euphorbiaceae. Ver¬ 

pakkingshout kan ook een bron van besmetting 

zijn. De larven van de Australische boktor Pho- 

racantha semipunctata komen bijvoorbeeld 

voor in eucalyptushout. Introductie van dergelij¬ 

ke soorten kan in Nederland allerlei problemen 

opleveren. Helaas is de aanvoer van gebruiks- 

hout moeilijk te controleren. 

Het Noord-Amerikaanse haantje Diabrotica vir- 

gifera is recentelijk via Amerikaans legermateri- 

aal in de Balkan geïntroduceerd. De larven le¬ 

ven in wortels van maïs en vormen aldus een 

belangrijke natuurlijke vijand van maïs (produc¬ 

tieverliezen van 80%!). De kever zit inmiddels al 

in Hongarije en Roemenië, en breidt zijn areaal 

steeds verder uit. Met feromoonvallen wordt 

de uitbreiding in de gaten gehouden. Het Ne¬ 

derlandse klimaat zou zeer wel geschikt kunnen 

zijn voor deze soort, die inmiddels (helaas?) op 

de quarantainelijst staat. 

In geïmporteerde Tl/landsia's werd enkele ma¬ 

len de kever Zygogramma piceicollis aangetrof¬ 

fen. Hiervan zou de PD graag meer willen we¬ 

ten. De soort komt uit Noord- en Midden-Ame- 

rika, maar de waardplant is tot nu toe onbe¬ 

kend. Verwante soorten leven op Malvaceae en 

composieten. Het is onwaarschijnlijk dat Til¬ 

landsia de waardplant is. 

De netwants Stephanitis rhododendri staat be¬ 

kend als "Japanse vlieg". De soort werd in 1905 

beschreven door Horvéth aan de hand van ma¬ 

teriaal dat in Boskoop verzameld was en door 

Ritzema Bos (grondlegger van de PD) naar Boe¬ 

dapest was gestuurd. De wants veroorzaakt 

schade aan rododendrons: gele cellen in blade¬ 

ren, die aan de onderkant bruin worden van uit¬ 

werpselen en schimmels. S. rhododendri werd 

aan het begin van deze eeuw vanuit Noord- 

Amerika in Europa geïntroduceerd. S. oberti 

komt ook op rododendron voor, maar ook in na¬ 

tuurlijke vegetaties van rode bosbes. S. pyroi- 

des, uit het verre oosten, werd tussen 1904 en 

1910 in Boskoop aangetroffen op Azalea's. De¬ 

ze soort heeft zich inmiddels in Noord-Amerika, 

Argentinië en Australië gevestigd. Ze werd on¬ 

langs weer aangetroffen op uit Japan geïmpor¬ 

teerde Azalea-bonsais. Een vierde soort, S. ta- 

keyai, is tweemaal aangetroffen op Pieris japo- 

nica, een veel verkochte tuinplant. In beide ge¬ 

vallen betrof het populaties in de open lucht in 

Boskoop. De planten zijn gerooid, ondanks dat 

de netwants er op een dia zeer fraai uitziet. 

In het Middellandse Zeegebied hebben olijf- en 

citrusbomen te lijden van de minde wants C/os- 
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terotomus trivia/is. Deze soort werd als strikt 

mediterraan beschouwd, tot ontdekt werd dat 

ze in Den Haag in grote aantallen voorkomt op 

vlijtig liesje en witbloeiende heesters. Vermoe¬ 

delijk is de soort met uit Zuid-Europa geïmpor¬ 

teerd plantmateriaal in het openbaar groen te¬ 

recht gekomen. De tijd zal leren of deze wants 

zich op termijn in Nederland kan handhaven. 

Schade van betekenis wordt hier niet verwacht. 

In de Flevopolder trad in juni 1998 een omvang¬ 

rijke schade op aan (kiemplantjes van) uien, 

maïs, spinazie en aardappelen. Hiervoor bleken 

Symphyla of wortelduizendpoten verantwoor¬ 

delijk. De systematiek van deze verwanten van 

duizend- en miljoenpoten staat nog in de kin¬ 

derschoenen (revisie dringend gewenst!) en de 

aangetroffen soort kon niet met zekerheid op 

naam gebracht worden: Scutigerel/a sp. 

Misvormde en beschadigde bladeren en bloe¬ 

men bij Anthuriums bleken toe te schrijven te 

zijn aan mosmijten van het geslacht Oribatu/a. 

Normaal tasten mosmijten geen levende plan¬ 

ten aan. Het vermoeden bestaat dat de mijten 

zijn meegekomen met dennenschors uit Zuid- 

Frankrijk, die aan de potgrond was toegevoegd. 

Bij gebrek aan geschikt voedsel zijn de mijten 

blijkbaar aan be Anthuriums begonnen. 

Het tweede deel van het ochtendprogramma 

bestond uit de algemene vergadering (zie Vere¬ 

nigingsnieuws van juni). Het middagprogram¬ 

ma zal in een volgend Verenigingsnieuws be¬ 

sproken worden, (wordt vervolgd) 

-PK, met dank aan B. Aukema- 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 4-5 sept.: weekend- 

excursie; 20 nov.: workshop. Onlangs ver¬ 

schenen: Lijst van Nederlandse Coleoptero- 

logen, met een korte biografie met foto van 

vrijwel alle leden van Everts, en een over¬ 

zicht van overleden Nederlandse Coleopte- 

rologen, samengesteld door Hans Huij- 

bregts. Te bestellen door ƒ 15,- over te ma¬ 

ken op giro 4058536 van de Sektie Everts te 

Den Haag, o.v.v. 'Nederlandse Coleoptero- 

logen. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Excursie van de 

Vlinderwerkgroep Friesland (14 uur tot laat): 

21 auq. Ae(c)kingerzand onder Appelscha. 

Info/opgave bij G. Bergsma, 0516-432414. 

Bijeenkomsten op 3 okt. 1999 (Groningen), 

28 nov. 1999 en 30 jan, 2000 (Leeuwarden), 

26 mrt 2000 (Leeuwarden). 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. 4 sept.: excursie naar Beuninger- 

achterveld / Punthuizen (gemeente Losser), 

onder voorbehoud: info bij Willem Hol. Bij¬ 

eenkomsten in de Landbouwhogeschool 

("Tropische Landbouwschool", N.B.: achter¬ 

ingang), Brinkgreverweg 69 te Deventer, 

9.30-12.00 op zaterdag 30 okt. 1999. 15 ian. 

2000 en 18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov,: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

►ZANDKUIL TEXEL HEROPEND 

De Zandkuil op Texel (zie Verenigingsnieuws 

van december 1998) is weer geheel opgeknapt 

en opengesteld, dat wil zeggen: voor de bijen. 

Publiek wordt op een afstand gehouden met 

een hek. Over het hoe en waarom wordt uitleg 

gegeven door een nieuw informatiebord, dat 

op 30 mei in de stromende regen werd onthuld 

door Natuurmonumenten-inspecteur J. van Rijn 

en NEV-lid Ben Brugge, onder grote belangstel¬ 

ling van plaatselijke pers en TV. Wie wil gaan 

kijken hoe het insectenreservaat er nu bij staat: 

de Zandkuil ligt op de zuidoostflank van de 

Hooge Berg, AC117.5*561.7. -PK- 

►OUDEJAARGANGEN EB 

Ter overname aangeboden door oud-lid: EB 15 

(1954) t/m 21 (1961) gebonden, en 22 (1962) 

t/m 32 (1972) los. Tevens delen Levende Natuur 

en Jaarboeken Vogelbescherming en Natuur¬ 

monumenten. Info: A.C. van Bruggen, Terwee- 

weg la, 2341 CL Oegstgeest, tel. 071-5154675. 
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Two Helianthemum-feeding species of Lepidoptera new 

to The Netherlands: Mompha miscella (Momphidae) 

and Scythris dissimilella (Scythrididae) 

J. H. Küchlein, L. E. J. Bot & A. Schreurs 

KÜCHLEIN, J. H., L. E. J. BOT & A. SCHREURS, 1999. TWO HELIANTHEMUM-FEEDING SPECIES OF LEPI¬ 

DOPTERA NEW TO THE NETHERLANDS: MOMPHA MISCELLA (MOMPHIDAE) AND SCYTHRIS DISSIMI¬ 

LELLA (SCYTHRIDIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (7): 103-106. 

Abstract: Two species of Lepidoptera whose larvae feed on Helianthemum are recorded for the first time from The 

Netherlands, viz. Mompha miscella (Momphidae) and Scythris dissimilella. Of both species one specimen was captured: 

near Goes (province of Zeeland) on 6 August 1960 and near Vrouwenpolder (also province of Zeeland) on 15 August 

1987, respectively. The nearest habitats of the foodplant (Helianthemum) occur in West-Belgium. External characters, 

genitalia, bionomics and geographical distribution of the two species are discussed. It is concluded that both specimens 

are casual migrants. 

J. H. Küchlein, Tinea foundation. Institute of Systematics and Population Biology, University of Amsterdam, Plantage 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

L. E. J. Bot, nr. 28, 8894 KG Formerum, Terschelling, The Netherlands. 

A. Schreurs, Joncker Bergstraat 138, 6462 TL Kerkrade, The Netherlands. 

Introduction 

In The Netherlands the occurrence of the 

Rockrose (Helianthemum nummularium (L.) 
Mill, is restricted to the southern part of the 

province of Limburg (mainly to the Sint 

Pietersberg near Maastricht) (Mennema et ah, 
1980; Blink, 1997). However, in another part 

of the country, the province of Zeeland, where 

the foodplant does not occur, two species of 

Lepidoptera were found, whose larvae live on 
Rockrose. It concerns Mompha miscella (De¬ 

nis & Schiffermüller) and Scythris dissimilella 
(Herrich-Schäffer). A female of M. miscella 

was taken by J. H. Küchlein by means of a 

light trap east of Goes on 6 August 1960. The 

specimen of Scythris dissimilella, a male, was 
captured by A. Schreurs in the dunes near 
Vrouwenpolder on 15 August 1987. Both spe¬ 

cimens are heavily worn and, as may be appa¬ 

rent from the dates, remained unidentified for 

years. 
The finding of these two species in The 

Netherlands deserves closer attention, firstly 

because of the localities, far removed from the 
foodplant, and, secondly, because of the iden¬ 

tification problems for which the genera 

Mompha and Scythris are notorious. 
In the Dutch checklist (Küchlein, 1993) 

Mompha miscella must be inserted as 608a be¬ 

tween M. terminella (Humphreys & West- 

wood) and M. raschkiella (Zeller). Scythris 
dissimilella has to be inserted as 631 a between 

S. ericivorella (Ragonot) and S. ericitella 

(Von Heinemann). 

Identification 

Mompha miscella is externally well distin¬ 

guished from the other Dutch Mompha- 

species by her small size (5-10 mm), and 
by colour and pattern of the forewing (fig. 1 ). 
The forewing is greyish brown with three fer¬ 

ruginous transverse fascia, the head is not me¬ 

tallic. Also the recognition of the male genita¬ 
lia (fig. 2) does not present problems: the 
valvula is slightly shorter than the sacculus, 

and the transtilla is absent. The female genita¬ 
lia (fig. 3) are characterized by the length of 
the ductus bursae, which is longer than the 

corpus bursae, by the dish-like shape of the 
antrum and by the lamella antevaginalis, 
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Fig. 1-3. Mompha miscella. 1, right forewing; 2, male genitalia (after Koster & Biesenbaum, 1994, modified); 3, female 

genitalia. 

which consists of an arch-like structure with 

two lobes. 

The genus Scythris has a reputation for ex¬ 

treme difficulties in determination of, particu¬ 

larly, the unicolorous species. However, 

Scythris dissimilella (fig. 4) belongs to a group 

of species with a pale basal streak in the fold 

of the forewing, and these species present far 

less identification problems. In The Nether¬ 

lands this group is represented by S. cicadella 

(Zeller), S. limbella (Fabricius) and S. kno- 

chella (Fabricius). Scythris dissimilella is 

readily distinguished from S. cicadella by its 

larger size (14 - 16 mm versus 10-12 mm). 

Scythris dissimilella can be distinguished 

from the two other species by the relatively 

long pale plical streak of the forewing, which 

extends far beyond the middle of the wing and 

often reaches the termen. Some forms of S. po- 

tentillella (Zeller) show something as a whi¬ 

tish plical streak. However, the latter species 

is of the same size as S. cicadella, i.e. substan¬ 

tially smaller than S. dissimilella. The male 

genitalia of the species belonging to the genus 

of Scythris are very heterogenous. In S. dissi¬ 

milella (fig. 5) the genitalia show considerable 

reductions; they are distinguished by the long 

and slender gnathos, which is provided with 

four conspicuous apical thornlike processes. 

Also the female genitalia (fig. 6) are characte¬ 

ristic. The genitalia of S. dissimilella are dis¬ 

tinguished from the above mentioned species 

of Scythris by the distinct and uniform sclero- 

tization of the ductus bursae, which is not scle- 

rotized in the other species. 

The Dutch specimen of S. dissimella lost 

almost completely its markings, very probably 

after its capture. 

Bionomics 

The larvae of Mompha miscella live on 
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Fig. 4-6. Scythris dissimilella. 4, right forewing; 5, male genitalia; 6, female genitalia (after Bengtsson, 1984, modified). 

Rockrose {Helianthemum-species) (Riedl, 
1969; Emmet, 1988; Zagulyaev & Sinev, 

1990). In The Netherlands and adjacent re¬ 

gions only one species has to be considered, 

viz. H. nummularium (Mennema et al., 1980). 
In Great Britain the larvae are found in July 
and from October onward to early spring 

(Emmet, 1988). Initially the larva produces an 
irregular linear mine, which is afterwards en¬ 

larged to a blotch, the top leaves of the plant 

being preferred (Hering, 1957). The mine is fi¬ 

gured by Steuer (1995). In Northwest-Europe 
M. miscella has two generations, the moths 

appearing in Germany from late April to late 
June and from early July to mid August 

(Koster & Biesenbaum, 1994). For Great 

Britain Emmet (1988) gives May, June and 
August, September. 

Also the larvae of Scythris dissimilella feed 
exclusively on Helianthemum-species (Schüt¬ 

ze, 1931), so that again only H. nummularium 

has to be considered as the foodplant. The lar¬ 

va, which is still undescribed, spins a thin sil¬ 
ken tube on the underside of the basal leaves 

of the plant and is found in May and June 

(Schütze, 1931). In Central-Europe S. dissimi¬ 

lella has one generation, adults flying from the 
end of June to early September (Biesenbaum, 

1996) but most frequently at the end of July 

(Bengtsson, 1984). 

The larva of neither M. miscella nor of S. 

dissimilella is known to feed on cultivated 

Helianthemum-species. 

Geographical distribution 

Mompha miscella is known from nearly all 
European countries and according to local fau¬ 

nas it is widely distributed and often common. 

In the western half of Europe, the species is 
only missing in Norway and Ireland (Riedl, 

1996). However, the species is not distributed 
equally over the continent. Hering (1932) alre¬ 

ady established that M. miscella is often mis¬ 
sing in North-Germany. In The Netherlands it 

was not found thus far and from the adjacent 
regions of Germany only some records from 
the Eifel are known (Koster & Biesenbaum, 
1994). Also in Belgium M. miscella is very ra¬ 

re: there are only records from the provinces 
of West-Vlaanderen (before 1980) and Namur 

(De Prins, 1998). We must therefore conclude 
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that the Dutch specimen of M. miscella was 

captured beyond its known range. The nearest 

habitats of Helianthemum nummularium are 

found along the Belgian North Sea-coast (Van 

Rompaey & Delvosalle, 1979). 

The geographical distribution of Scythris 

dissimilella shows another pattern, the nort¬ 

hern limits of its range being situated far more 

southward. This species is not known from 

Denmark, Fennoscandia, Great Britain and 

Ireland (Passerin d’Entrèves, 1996). In the 

western half of Germany the most northerly 

locality is situated in the Eifel (Biesenbaum, 

1996). The only Belgian record is from the 

province of Namur (eastern Belgium), and da¬ 

tes from the 19th century. Evidently, the 

Dutch specimen of S. dissimilella is found far 

beyond its range limits, though the foodplant - 

as explained above - occurs along the Belgian 

coast. 

From the foregoing it becomes clear that 

the specimens of M. miscella and S. dissimilel¬ 

la, captured in The Netherlands, have to be 

considered as rare vagrants. 
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Boekbesprekingen Boe 

LAZAROS N. PAMPERIS, 1997. The But¬ 

terflies of Greece, pp xii, 559, 44 text figures 
(11 in colour), 8 tables, 129 distribution maps, 

234 diagrams, 1174 colour photographs, hard¬ 

back, 30 X 22 cm. ISBN 960-7418-20-4. Bas- 

tas-Plessas Publications (Herons Str. 21, GR- 

104 42 Athens, Greece; e-mail: basple@hol.gr; 

http://www.hol.gr/business/basple/). 

Price: GRD 30.000,- (excl. postage). 

Greece has one of the richest butterfly faunas 

in whole Europe, and it appears therefore qui¬ 

te surprising that no comprehensive book 
dealing with it had been published so far. The 

title of the present work suggests that this gap 

is filled at last and, at a first glance, the result 

seems quite impressive indeed. The numerous 

beautiful photographs, showing living butter¬ 
flies in their natural environment, and someti¬ 

mes the early stages as well, contribute large¬ 

ly to this effect. For this achievement, the 

author deserves respect. 

The text, however, is absolutely substandard. 

Scientific names are published without aut¬ 
hor’s name and year of publication and an out¬ 

dated nomenclature is used (e.g. “Erebia’ 

phegea). The placement of some taxa is also 

questionable, e.g. of Satyrium ledereri be¬ 

tween Zizeeria karsandra and Lampides boe- 

ticusl Some species are erroneously identified 

(e.g. Elphinstonia charlonia [sic] instead of E. 

penia: it is the latter species that occurs in 
Greece, the former one being restricted to 

Spain, North Africa and parts of the Near East; 

also Pseudochazara cingovskii instead of P. 

mniszechii: the former taxon is not known to 
occur in Greece, being restricted to the Prilep 
area in ex-Yugoslav Macedonia, the latter is 

represented in Greece by subspecies tisiphone, 
a name which is not mentioned anywhere at 
all). Some other identifications appear ques¬ 

tionable (e.g. Pseudochazara amymone which, 

moreover, is most probably a male and not a 
female as stated in the text). 

In many instances, the conservation status 

of nominal taxa is indicated as “rare, because 
of collectors’ interest’’. This statement is cer¬ 

tainly pointless in cases like that of Pseudo- 

chazara amymone that has probably been col¬ 

lected in Greece by only one or two people so 
far, and even more so for widespread species 

like Erebia euryale. The author is clearly a na¬ 
ture lover and without any doubt his intentions 

are sincere. His hostile attitude towards col¬ 

lecting is, however, unjustifiable and even 

counter-productive. The author seems to for¬ 
get that the current knowledge on which he 

has based his book was gathered by entomolo¬ 

gists who collected for comparative purpose 
as well as for identification (it is, for instance, 

impossible to distinguish some taxa without 
examination of internal characters, e.g. genita¬ 

lia or even karyologic or electrophoretic stu¬ 
dy). The external features illustrated by the 

author and supposed to help in the identifica¬ 

tion of “difficult” taxa (e.g. the “brown Agro- 

diaetus”, Hipparchia) appear of no use. The 
real threats to the butterfly fauna of Greece 
(habitat destruction, overgrazing, large-scale 
burning of forest and maquis, destruction of 

natural habitats for the building of touristic ac¬ 
comodation, etc.) are given only marginal at¬ 

tention. The hostility towards collectors in a 
book like this, that is written for a large public, 
mainly of non-entomologists, could lend sup¬ 
port to governmental and so-called conserva¬ 

tionist bodies to enforce legal banning of col¬ 
lecting, as is the case in Germany and Spain 
(two countries where, ironically, there is a 
flourishing trade in butterflies!) 

Distribution maps are presented for the spe¬ 
cies considered as “not threatened” by the aut¬ 
hor. Yet, at several points we are in doubt of 
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the quality of the data. For instance, the map 

of “NordmannicC’ ilicis includes the island of 

Rhodes. Neither the first reviewer, nor any ot¬ 

her of the many lepidopterists that have visited 

the island, ever observed the species there. 

Another case, perhaps the most exciting one 

dealt with in this book, is that of Zizeeria kar- 

sandra, which the author reports from the 

Aegean and from Crete. This species had pre¬ 

viously been mentioned in literature (Olivier, 

1993); it would have been of the greatest value 

had Pamperis published from where his ori¬ 

ginal data have been gathered (the photo¬ 

graphs prove beyond doubt that his specimens 

are indeed Z. karsandra and that the butterfly 

thus is a true resident of the Greek butterfly 

fauna). “Collectors’ interest” cannot be ac¬ 

counted for as a potential threat, as virtually 

nobody ever observed this butterfly on any 

Greek island so far. On the contrary, habitat 

destruction could very conceivably cause its 

extinction in this country, if the butterfly ap¬ 

pears to live in only one or a few localities. 

Without any more precise data it appears 

simply impossible to start any conservation 

programme on this issue. 

To sum up, the butterfly illustrated on the co¬ 

ver page symbolizes very well the content of 

this book: the specimen is a male Lycaenci 

candens. The author, however, refers to it as 

“Pcdaeochrysophanus” hippothoe, a species 

that does not even occur in Greece, having its 

southern distribution limit on the Balkans in 

Bosnia. The most obvious difference between 

both species resides in the male genitalia (UV 

reflectance photography is an additional aid). 

Had nobody ever dissected a specimen, we 

would still be ignorant of the very fact that 

these are two species. By producing this at¬ 

tractive book the author doubtless has stimula¬ 

ted an interest in butterflies within Greece; but 

by his poor treatment of their taxonomy and 

unfounded hatred towards collectors he has 

done more damage than good to both protec¬ 

tion and study of the Greek butterflies. 
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De terugkeer van de weidebeekjuffer Calopteryx 

splendens (Odonata: Calopterygidae) in laaglandbeken 

van de Gelderse Vallei 

Vincent van Laar 

LAAR, V. VAN, 1999. RECOLONIZATION OF LOWLAND STREAMS IN THE GELDERSE VALLEI BY THE 

BANDED AGRION CALOPTERYX SPLENDENS. - ENT. BER., AMST. 59 (8): 109-114. 

Abstract: Although the evidence is not well-documented, Calopteryx splendens was probably widespread along the low¬ 

land streams of the Gelderse Vallei (central part of The Netherlands in the provinces Gelderland and Utrecht) during the 

first half of this century. Around 1970, however, the species had become very rare as a result of habitat destruction due 

to normalization and the construction of flood-control dams and barriers. In addition, discharge of raw sewage from fac¬ 

tories, expanding towns and villages, and eutrophication caused by nutrient drainage from phosphorus-saturated soils 

from nearby agricultural areas caused a severe detonation of the water quality in the streams. 

Since the 1980’s, water quality in brooks and rivers has improved due to measures taken to reduce pollution, resul¬ 

ting in increased water transparency. As a consequence, submerged macrophytes as pondweeds (Potamogeton spp) and 

arrowhead (Sagittaria sagittifolia) have recolonized the watershed. These macrophytes provide egg-laying conditions 

for many dragonfly species. Since 1982 C. splendens has re-established populations in the area, and especially from 1995 

onwards numbers have increased. The recolonization seems to have started from two, possibly three centres. By 1998, 

most of the lower reaches of the streams, even those running through urban areas, were occupied by males showing ter¬ 

ritorial behaviour. 

Gemeente Amersfoort, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. 

Inleiding 

Sedert enige jaren werken het Waterschap 

Vallei en Eem en de gemeente Amersfoort ge- 
zamelijk aan een plan om de oevers van de be¬ 

nedenlopen van het Valleikanaal en de Barne- 

veldse Beek, die door de bebouwde kom van 
Amersfoort lopen, een “natuurvriendelijker” 

vorm te geven. Hiertoe is een aantal civiel¬ 

technische werken gepland (en inmiddels ge¬ 
deeltelijk uitgevoerd), waarbij de steile houten 
beschoeiingen worden vervangen door een 

flauw aflopend zandig talud, zodat er geleide¬ 

lijke overgangen tussen water en land ont¬ 
staan. Deze brede, natte tot vochtige oevers 

moeten ruimte bieden voor de ontwikkeling 
van door wind en water gevormde microre- 

liëfs, zodat er een beter uitgangspunt ontstaat 

voor de vorming van nieuwe habitats voor 
planten en dieren. Ook onder de waterlijn 
wordt, waar mogelijk, de vorming van reliëf- 

verschillen gestimuleerd, zodat er met name 

voor de macrofauna en beekvissen nieuwe 

vestigingsmogelijkheden ontstaan. Vooraf¬ 

gaand aan het plan is een verkennend onder¬ 
zoek gedaan naar de soorten planten en dieren 

die op den duur langs en onder de nieuwe oe¬ 

vers verwacht kunnen worden (Walrave et al., 
1998). Een van deze soorten is de weidebeek¬ 
juffer Calopteryx splendens (Harris), waarvan 

in dit artikel het verdwijnen en de terugkeer in 

het stroomgebied van de Eem worden be¬ 
schreven. Aan deze beschrijving ligt geen van 
te voren opgezet onderzoek ten grondslag. De 

resultaten berusten op een verzameling faunis- 

tische gegevens die door verschillende waar¬ 
nemers in de loop der jaren bijeen werden ge¬ 

bracht. 

Vroegere verspreiding 

Als we afgaan op de door Geijskes & Van Tol 

(1983) en Wasscher et al. (1995) gepubliceer¬ 
de verspreidingskaartjes, dan zou de conclusie 
moeten zijn dat de weidebeekjuffer Calopte¬ 

ryx splendens in het verleden, althans vóór 
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1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

Fig. 1. Aantal vindplaat¬ 

sen per jaar waarin de aan¬ 

wezigheid van Calopteryx 

splendens werd vastge¬ 

steld. Zwart: mannetjes, 

gearceerd: vrouwtjes, wit: 

geslacht onbekend. [Fig. 

1. Number of sites where 

Calopteryx splendens was 

observed during 1982- 

1998. Black: males, sha¬ 

ded: females, white: sexe 

unknown]. 

jaren 

1950, niet in de Gelderse Vallei voorkwam. 

Niettemin is het waarschijnlijk dat C. splen¬ 

dens toen wel in deze streek aanwezig was. 

Wat betreft het noordelijk gedeelte van de 

Gelderse Vallei valt dit af te leiden uit de 

vangst van een vrouwelijk imago te Soestdijk 

door Lieftinck (1925) en uit een natuurhistori¬ 

sche rubriek in het Amersfoortsch Dagblad 

d.d. 24 juli 1938, waarin het algemene voor¬ 

komen van deze libel bij de Barneveldse Beek 

wordt genoemd (Viridis, 1938). Een tiental ja¬ 

ren later werd de weidebeekjuffer tijdens een 

excursie van de afdeling Amersfoort van de 

K.N.N.V. op 1 juni 1947 nog langs deze beek 

waargenomen tussen Groot Stoutenburg en 

Terschuur (Bolten, 1947). Uit het zuidelijk ge¬ 

deelte zijn twee waarnemingen van mannelij¬ 

ke imago’s bekend uit Wageningen (24 juli 

1919) en Ede (juli 1941) (archief European 

Invertebrate Survey (EIS), Leiden). 

In welke periode de weidebeekjuffer in de 

Gelderse Vallei zeldzaam is geworden en er 

tenslotte geheel verdween, is niet duidelijk; in 

elk geval is deze teruggang niet gedocumen¬ 

teerd. Waarschijnlijk viel de achteruitgang sa¬ 

men met de uitvoering van allerlei cultuur¬ 

technische maatregelen, die in de jaren vijftig 

en zestig in de beeklopen plaats vonden. Door 

bochtafsnijdingen, normalisaties en het plaat¬ 

sen van stuwen is toen het natuurlijke karakter 

van deze wateren grotendeels verloren ge¬ 

gaan. Daarnaast raakten in die periode de 

beken matig tot sterk vervuild als gevolg van 

lozingen van ongezuiverd stedelijk en indus¬ 

trieel afvalwater en van mest en gier uit de in¬ 

tensieve veehouderij. Het Valleikanaal, de 

watergang waarin de van de Velu we afkomsti¬ 

ge beken samenkomen voordat zij bij Amers¬ 

foort in de Eem uitmonden, was tot 1970 zo 

sterk vervuild, dat er vrijwel geen dierlijk le¬ 

ven meer in voorkwam. Hadderingh & Huls- 

hoff Pol (1971), die tussen november 1970 en 

maart 1971 het gehele stroomgebied van de 

Eem op de samenstelling van de macro- en 

visfauna onderzochten, troffen dan ook op 

slechts negen van de 35 hierop onderzochte 

monsterpunten libellenlarven aan. Hierbij 

ging het steeds om de larve van Ischnura ele- 

gans (Vander Linden), daarnaast op twee 

plaatsen die van Coenagrion sp. 

Een herhaling van dit onderzoek in 1987, 

nu echter alleen in de Barneveldse Beek en 

haar zijbeken, leverde eveneens uitsluitend 

larven van deze soorten op (Hadderingh & 

Muilwijk, 1990). Volgens Wasscher (1990) 

werden echter al op 15 augustus 1985 langs de 
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Kleine en op 24 augustus 1986 langs de “gro¬ 
te” Barneveldse Beek imago’s van C. splen¬ 

dens waargenomen. Aan de oever van een an¬ 

dere zijbeek van de Barneveldse Beek, de 

Hoevelakense Beek, werd vervolgens op 31 
juli 1990 een mannelijk imago waargenomen 
(Amersfoort-coördinaten 158.4-463.5), terwijl 

op 3 december 1991 voor het eerst een larve 

van C. splendens werd gevangen en wel in de 

Barneveldse Beek bij de brug in de Stouten- 

burgerlaan (159.6-462.9) (Couperus & Hem- 
melder, 1991). 

De andere beekstelsels in de Gelderse 
Vallei, met name die van de Modderbeek, de 

Moorsterbeek en de Luntersebeek, werden aan 

het eind van de jaren tachtig alleen op hun vis- 
fauna onderzocht (Van Laar & Van Deventer, 

1989, en ongepubliceerde gegevens), zodat 

over het eventuele voorkomen van libellenlar¬ 

ven in deze wateren niets bekend is. Wel werd 
er tijdens dit onderzoek gelet op de imago’s 

van libellen, maar die van C. splendens wer¬ 
den toen niet gezien. De eerste waarnemingen 

langs de Moorsterbeek werden pas zeer recent 
gedaan. 

In de Heiligenbergerbeek, waarvan het 

voedingsgebied in tegenstelling tot de boven¬ 

genoemde beken, niet op de Veluwe, maar 

langs de rand van de Utrechtse Heuvelrug is 
gelegen, werd tussen april 1989 en april 1990 

in de benedenloop, die door de bebouwde kom 
van Amersfoort loopt, op een viertal plaatsen 

onderzoek naar de samenstelling van de ma- 

crofauna verricht. Op een van de monsterpun¬ 
ten (de Oostbeek) werden vijf libellenlarven 

gevonden, alle behorende tot Ischnura elegans 

(Muilwijk et al., 1990). Het is echter waar¬ 

schijnlijk dat in die tijd meer stroomopwaarts 
in de Heiligenbergerbeek C. splendens wel 
aanwezig was. Aanwijzingen hiervoor vor¬ 

men de waarnemingen van mannelijke ima¬ 
go’s op het landgoed Den Treek (155.2-459.6) 

op 30 juni 1982, aan de beekoever bij de Ooie- 
vaarhorsterweg (156.0-458.4) op 10 juli 1983 
en aan de Woudenbergse Grift (156.1-457.2) 

op 16 juli 1983. Op 10 juli 1983 werd boven¬ 
dien een mannelijk imago waargenomen aan 
de oever van het meer stroomafwaarts gelegen 

verbindingskanaal (de Vosheuvelbeek) tussen 

de Heiligenbergerbeek en het Valleikanaal 
(156.2-461.4) (Van Laar, 1983; Boon, 1990; J. 

Verduin, mondelinge mededeling). Uit juli 
1984 tenslotte, is nog een waarneming bekend 

van een mannetje bij Leusden (159-461) (T. 
Zeegers, archief ELS). 

Zoals fig. 1 laat zien volgen erna 1986 drieja¬ 

ren waaruit geen waarnemingen van de weide- 
beekjuffer bekend zijn geworden. Mogelijk 

kwamen er in het gebied plaatselijk nog wel 
imago’s voor, maar werden zij niet opge¬ 

merkt. Daarnaast kan C. splendens in die jaren 
vooral als larve aanwezig zijn geweest. Zoals 

bekend overwintert de larve gedurende zijn 
ontwikkeling twee keer (Geijskes & Van Tol, 

1983). Overigens zijn er naast de bovenge¬ 
noemde vangst in de Barneveldse Beek geen 

andere vondsten van larven uit de beken in de 
Gelderse Vallei gemeld (zie bijvoorbeeld De 

Hoog & Span, 1982). Ook in de macrofauna- 

monsters die door het Zuiveringschap Veluwe 
en het Waterschap Vallei en Eem werden on¬ 
derzocht, zijn nimmer de larven van C. splen¬ 

dens aangetroffen (ir. R. Gerritsen, mondelin¬ 
ge mededeling). 

De jaren negentig 

De eerste vijfjaren van deze periode vertonen 
een overeenkomstig beeld met die uit de pe¬ 

riode 1982 tot en met 1986. Er werden toen, 
met uitzondering van 1990, jaarlijks minder 
dan vijf vindplaatsen vastgesteld. Echter, in 
tegenstelling tot de jaren tachtig werden er nu 

geen waarnemingen meer gemeld uit de om¬ 
geving van de Woudenbergse Grift en de Hei¬ 
ligenbergerbeek, maar vooral uit het zuidelijk 

gedeelte van de Gelderse Vallei, met name bij 
de Grebbeberg (Prins, 1993) en langs de 

Bisschop Davids Grift en het Valleikanaal tus¬ 
sen Rhenen en Scherpenzeel. 

Na 1995 worden ook uit het noordelijk ge¬ 

deelte van de Gelderse Vallei (weer) waarne¬ 
mingen gemeld: behalve langs de Wouden¬ 

bergse Grift en de Heiligenbergerbeek ook 
langs het Valleikanaal (fig. 2). Langs de bene¬ 
denloop van de Heiligenbergerbeek, die inclu¬ 
sief de Oostbeek, over een lengte van circa 3 
km door de bebouwde kom van Amersfoort 
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Fig. 2. De ligging van het stroomgebied van de Eem en de stedelijke gebieden (gestippeld) in de Gelderse Vallei. Per 

1 X 1 km hok is aangegeven in welke perioden (1982-1987, 1990-1995 en 1995-1999) Calopteryx splendens er voor de 

eerste keer werd waargenomen. [Fig. 2. Map of the Gelderse Vallei showing the set of the river Eem basin and the urban 

areas (shaded). The expansion of Calopteryx splendens during the periods 1982-1987, 1990-1995 and 1995-1999 is re¬ 

flected per 1 X 1 km square (Dutch National Grid)]. 

stroomt, is Calopteryx splendens in 1997 en 

1998 tot halverwege het traject (dit is tot bij 

het Park Randenbroek) doorgedrongen. Ook 

het noordelijk gedeelte van het Valleikanaal, 

dat dwars door het stedelijk gebied stroomt, is 

over zijn gehele lengte van 4 km sedert 1997 

door de weidebeekjuffer bewoond geraakt. 

Een teken dat het aantal individuen van C. 

splendens de laatste jaren sterk is gegroeid, 

vormt ook het verschijnsel dat sinds 1992 jaar¬ 

lijks “zwervende” mannetjes in de bebouwde 

kom van Amersfoort, met name in de wijken 

die grenzen aan het Stadspark Schothorst, 

worden gezien. Meestal houden deze dieren 

zich gedurende korte tijd bij tuinvijvers op. Op 

3 juni 1998 werd voor het eerst een vrouwelijk 

imago bij een vijver op het Landgoed Schot¬ 

horst waargenomen. Hemelsbreed liggen deze 

vindplaatsen zo’n anderhalve kilometer van 

het Valleikanaal verwijderd. 

In de beken die vanaf de Veluwe west¬ 

waarts stromen heeft de (her)kolonisatie zich 

vooral voorgedaan in de benedenlopen, in eer¬ 

ste instantie in die van de Barneveldse Beek 
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en haar zijtakken, zoals de Esvelderbeek en de 

Hoevelakense Beek; sinds 1997 en 1998 ook 
langs de Moorsterbeek. 

Een blik op de kaart (fig. 2) leert dat er bin¬ 

nen het stroomgebied van de Eem nog grote 
delen zijn, zoals langs de Eem zelf en langs de 

bovenlopen van de Barneveldse Beek en de 
Moorsterbeek, waarvan geen waarnemingen 

bekend zijn. Van de stelsels van de Modder- 
beek en de Lunterse Beek zijn zelfs uit de be¬ 

nedenlopen nog geen gegevens verzameld. Of 
de weidebeekjuffer ook deze gebieden zal 

gaan bevolken, moet de toekomst leren. 

Habitat 

De plaatsen waar de meeste imago’s werden 

waargenomen, bevonden zich na optredende 
stroomversnellingen achter kunstmatige ob¬ 

stakels, zoals bodemvallen, stuwen en brug- 

pijlers. Hier vindt een menging van lucht en 

water plaats, zodat het zuurstofgehalte van het 
water op deze plaatsen sterk verhoogd kan 

zijn. Als dit zuurstofrijke water stroomaf¬ 
waarts minder turbulent geworden is, kunnen 

daar zelfs in gekanaliseerde beekgedeelten 
voor de larven van Calopteryx splendens gun¬ 

stige levensomstandigheden ontstaan. Al eer¬ 
der is gebleken dat bij door de mens veroor¬ 

zaakte veranderingen in het stromingspatroon 

van beken en rivieren lokaal nog gunstige ha- 
bitatomstandigheden voor rheofiele diersoor¬ 

ten, zoals bepaalde zoetwatermollusken kun¬ 

nen optreden (Wallbrink & De Vries, 1997). 

Daarnaast valt er in de laatste jaren in de 
beeksystemen een algehele verbetering van de 

waterkwaliteit te bespeuren. Het water mag 
dan nog steeds zwaar beladen zijn met nu¬ 

triënten als stikstof en fosfor, door het elimi¬ 
neren van het aantal puntlozingen, de bouw 
van steeds efficiënter werkende afvalwater¬ 

zuiveringen en de snelle doorstroming van het 

beekwater, is het water meestal weer zo helder 
geworden dat het zonlicht tot op de bodem kan 
doordringen. Hierdoor is het aantal submerse 

en emergente waterplanten, zoals verschillen¬ 

de fonteinkruiden (Potamogeton spp), maar 
vooral het pijlkruid (Sagittaria sagittifolia L.) 
de laatste jaren sterk toegenomen. Juist op 
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plaatsen waar de laatstgenoemde plantensoort 
grote aantallen van zijn lijnvormige onderge¬ 

doken en aan het wateroppervlak drijvende 

bladeren vormt, treft men de territoriale man¬ 

netjes van C. splendens aan, vooral ook als er 
tevens overhangende oeverplanten aanwezig 
zijn waarop de dieren kunnen post vatten. 
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Ceutorhynchus rhemnus nieuw voor de Nederlandse 

fauna (Coleoptera: Curculionidae) 

Th. Heijerman & K. Alders 

HEIJERMAN, TH. & K. ALDERS, 1999. CEUTORHYNCHUS RHENANUS NEW FOR THE DUTCH FAUNA (CO¬ 

LEOPTERA: CURCULIONIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (8): 115-118. 

Abstract: Ceutorhynchus rhenanus is recorded for the first time from The Netherlands. A number of specimens was 

swept in the dune-region near Zandvoort. Some details on ecology and distribution are presented, and male and female 

genitalia are figured of both C. rhenanus and C. pyrrhorhynchus, a species which might sometimes be confused with C. 

rhenanus. 

Th. Heijerman, leerstoelgroep Diertaxonomie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Postbus 8031,6700 EH Wageningen. 

K. Alders, Venlosingel 32, 6845 JB Arnhem. 

Inleiding 

Ceutorhynchus rhenanus wordt door Lohse 
(1983) tot het genus Neosirocalus Wagner ge¬ 

rekend. De soorten die hiertoe behoren hebben 

een zesledige antenneflagel en verschillen 

hierdoor van die van het subgenus Ceutorhyn¬ 

chus s. str., die een zevenledige flagel hebben. 

Omdat dit het enige verschil is, werd Neosi¬ 

rocalus ook wel als subgenus van Ceutorhyn¬ 

chus Germar beschouwd, maar tegenwoordig 

zelfs als synoniem daarvan (Dieckmann & 

Behne, 1994). Brakman (1966) noemt vier 
soorten van het taxon Neosirocalus als voor¬ 

komend in Nederland: Ceutorhynchus floralis 

(Paykull), C. pyrrhorhynchus (Marsham), C. 
pulvinatus (Gyllenhal) en C. posthumus (Ger¬ 

mar). Enige tijd geleden is daar een vijfde 
soort aan toegevoegd, namelijk C. hampei 

(Brisout) (Heijerman et al., 1995). 
Op 5 juli 1994 werd één exemplaar van 

Ceutorhynchus rhenanus Schultze gesleept in 
de omgeving van Zandvoort. Op dezelfde lo¬ 

catie werden op 26 juni 1998 nog eens 25 
exemplaren van deze soort gevangen. Ceu¬ 

torhynchus rhenanus was nog niet eerder uit 
ons land gemeld. Met deze vangst zijn er nu 
dus zes soorten van de Neosirocalus-groep uit 

Nederland bekend. Hieronder worden enkele 
gegevens gepresenteerd over de ecologie en 
verspreiding van deze soort in Europa. Tevens 

worden afbeeldingen gegeven van het manne¬ 

lijk en het vrouwelijk genitaal van Ceuto¬ 

rhynchus rhenanus en van de nauw verwante 
C. pyrrhorhynchus, waarmee verwarring mo¬ 

gelijk is. 

Kenmerken 

Dieckmann (1966) geeft een tabel voor de 
Midden-Europese Neosirocalus-soorten. Bin¬ 

nen deze groep onderscheidt hij een aantal 
verwante groepen, waaronder de pulvinatus- 

groep, waartoe ondermeer de soorten rhena¬ 

nus en pyrrhorhynchus behoren. De tabel voor 

de vijf soorten van deze pulvinatus-groep is 
gebaseerd op kenmerken van de doorns op de 
schenen van de mannetjes en daardoor kunnen 

de vrouwtjes hiermee niet gedetermineerd 
worden. Omdat de soorten - zo wordt door 

Dieckmann (1966) opgemerkt - vaak in grote 
aantallen op de voedselplanten gevonden kun¬ 
nen worden, heeft men in de praktijk meestal 
de beschikking over vertegenwoordigers van 

beide sexen en zal de identificatie geen pro¬ 
bleem zijn. Dieckmann (1966) geeft afbeel¬ 
dingen van het mannelijk genitaal van de 
Neosirocalus-soovlen. 

Ook met de tabel in Lohse (1983) kan Ceu¬ 

torhynchus rhenanus vrij gemakkelijk op 

naam gebracht worden. Ceutorhynchus rhena¬ 

nus wordt in deze sleutel van C. pyrrhorhyn- 
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Fig. 1-6. 1-3, Ceutorhynchus rhenanus; 4-6, C. pyrrhorhynchus\ 1,4, aedeagus met tegmen (ventraal); aedeagus met teg- 

men (lateraal); 3,6, top van aedeagus in loodrecht aanzicht zoals aangegeven door de pijl. Schaal = 0,2 mm. 

chus onderscheiden op grond van de vorm van 

de korfjes van de midden- en achterschenen. 

Omdat dit kenmerk niet altijd goed te beoor¬ 

delen is, kan echter verwarring ontstaan tussen 

C. rhenanus en donkere exemplaren van C. 

pyrrhorhynchus. De mannetjes van deze soor¬ 

ten kunnen ook op grond van onder andere de 

grootte en vorm van de doorns op de midden- 

en achterschenen en op grond van verschillen 

in het genitaal worden onderscheiden. 

In figuur 1-6 worden de afbeeldingen gege¬ 

ven van het mannelijk genitaal van respectie¬ 

velijk Ceutorhynchus rhenanus en C. pyrrhor¬ 

hynchus en in figuur 7-8 van de spermatheca 

van de vrouwtjes. Op grond van de vorm van 

de aedeagus en van het tegmen, zijn de man¬ 

netjes van beide soorten goed van elkaar te 

onderscheiden. Met name de top van de aede¬ 

agus is duidelijk verschillend: bij C. pyrrho¬ 

rhynchus is deze meer afgerond en bij C. rhe¬ 

nanus loopt de top uit in een versmalde punt. 

Bij de vrouwtjes is er, ondanks geringe varia¬ 

tie, duidelijk verschil in de vorm van de sper¬ 

matheca. 

Voorkomen in Europa 

Het verspreidingsgebied van Ceutorhynchus 

rhenanus omvat een groot deel van Europa. De 

soort komt voor in Midden-Europa - Polen, 

Moravië, Slowakije, Böhmen, Thüringen, 

Brandenburg, Mittel-Elbe, Niedersachsen, 

Rheinland en Oostenrijk - tot aan Rusland, het 

zuidelijk gedeelte van Noord-Europa - Dene¬ 

marken, het zuiden van Zweden, Noorwegen, 

Estland, Letland en Litouwen - en Frankrijk, 

met als meest zuidelijk gelegen departement de 

Pyrénées-Orientales (Hoffmann, 1954; Dieck- 
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Fig. 7-8. Spermatheca; 7, 

Ceutorhynchus rhena¬ 

nus; 8, C. pyrrhorhyn- 

chus. Schaal = 0,05 mm. 

mann, 1966, 1972; Lohse, 1983; Lundberg, 

1986; Jelinek, 1993; Hansen, 1996; Burakow- 

ski et al., 1997; Behne, 1998). Köhler & Klaus- 

nitzer (1998) geven een overzicht van de ge¬ 

ografische regio’s in Duitsland: C. rhenanus is 
van twaalf van de achttien regio’s bekend. In 

Nordrhein zijn slechts waarnemingen van vóór 

1950 en er zijn geen waarnemingen uit het aan 
Nederland grenzende Westfalen, maar wel uit 

het Weser-Ems-gebied. In Brakman (1966) 
staat C. rhenanus genoemd als een soort die 

voorkomt in het ons omringende gebied. De 

soort is dus niet bekend van het mediterrane ge¬ 
bied en het meest westelijk deel van Europa 

(Verenigd Koninkrijk: Morris, 1991; Ierland: 

Anderson et al., 1997). Nederland ligt dus in het 
westelijke gedeelte van het verspreidingsge¬ 
bied en gezien het voorkomen in het noorden 

van Frankrijk, in bepaalde aangrenzende delen 

van Duitsland en in Denemarken, past de 
vondst van C. rhenanus in Nederland goed in 

het geschetste patroon. 

Oecologie 

Volgens Hoffmann (1954) leeft Ceutorhyn¬ 

chus rhenanus op verschillende kruisbloemi- 

gen (Brassicaceae) en hij noemt muurbloem 
Erysimum cheiri (L.) Crantz (muurbloem), 
Alliaria petiola (Bieb.) Cavara & Grande 
(look-zonder-look) en Erysimum ochroleu- 

cum D.C. Hoffmann (1954) onderscheidt ver¬ 
der een ‘biologisch ras’ van C. rhenanus, na¬ 
melijk V. Hardouini Hoffmann, dat kleiner 

van afmeting zou zijn en zou voorkomen op 

pijlkruidkers (Lepidium draba L.). Dieck¬ 
mann (1972) noemt als voedselplanten Ery¬ 

simum cheiranthoides L. (gewone steenraket), 
E. hieracifolium L. (stijve steenraket), E. cre- 

pidifolium Rchb. en E. ochroleucum. Dieck¬ 

mann (1972) trekt het voorkomen op de cruci- 
feren die door Hoffmann (1954) genoemd 
worden in twijfel. Scherf (1964) noemt 

Matthiola annua Sweet (violier) als ‘sub¬ 
straat’ voor C. rhenanus en Lohse (1983) en 

Koch (1992) tenslotte noemen E. cheiranthoi¬ 

des en E. crepidifolium. Erysimum crepidifoli- 

um en E. ochroleucum komen in Nederland 
niet voor, alle andere genoemde soorten wel, 

hetzij in het wild, verwilderd of in tuinen. 
Verdere oecologische gegevens zijn tame¬ 

lijk schaars en summier. Dieckmann (1972) 
vermeldt nog dat de ontwikkeling onbekend 
is, de verschijningstijd tussen midden mei en 

begin september valt, en dat de soort op droge 
plaatsen voorkomt. Koch (1992) karakteri¬ 
seert C. rhenanus als “Stenotop - xerother- 
mophil - herbicol - phyllophag” en noemt als 
habitat warme hellingen, wijngaarden en - 
voor Brandenburg - aardapppelakkers, stop¬ 
pelvelden, akkerranden en zandige overstro¬ 
mingsgebieden. 
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De vindplaats bij Zandvoort kan worden 

omschreven als behorende tot het zogenaamde 

zeedorpenlandschap, dat bestaat uit bloemrijk 

duingrasland. Dit habitat komt dus niet goed 

overeen met dat zoals door Koch (1992) om¬ 

schreven. Van de bovengenoemde planten 

kwam in de omgeving van de vindplaats al¬ 

leen de gewone steenraket voor, zij het zeer 

spaarzaam. Op de vindplaats zelf kwam wel 

Arabis glabra (L.) Bemh. (torenkruid) alge¬ 

meen voor, en we vragen ons af of deze kruis- 

bloemige hier de voedselplant van C. rhena- 

nus zou kunnen zijn. Als dit zo is, dan zou dit 

betekenen dat C. rhenanus minder oligofaag is 

dan door Dieckmann (1966, 1972), Lohse 

(1983) en Koch (1992) aangegeven. Verdere 

veldwaarnemingen zijn nodig om dit te beves¬ 

tigen. 
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-VERSLAG 44e LENTEVERGADERING (slot) 

(zie ook Verenigingsnieuws van juli) 

Amsterdam en Leiden. Zij is in haar eentje ver¬ 

antwoordelijk voor de hele collectie, voor twee 

dagen per week aangesteld vanwege het Delta¬ 

plan Cultuurbehoud. Veel werk (nummeren, re¬ 

gistreren) wordt gedaan door (grotendeels) vrij¬ 

willige conservatoren. De collectie bestaat uit 

schenkingen, dood binnengebrachte dieren en 

resultaten van inventarisatie-onderzoek, bijvoor¬ 

beeld van de Insectenwerkgroep van de KNNV- 

Tilburg. Doel is in de eerste plaats om tot een 

referentie-collectie van Noord-Brabant op te 

bouwen, maar materiaal van elders wordt niet 

geweigerd. De bewaaromstandigheden zijn de 

afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Er zijn nu 

twee depots met klimaatbeheersing. Collectie¬ 

materiaal wordt gebruikt voor tentoonstellin¬ 

gen, uitleen aan scholen, bruiklenen en een 

beetje wetenschap. 

Bijna was het een traditie geworden om de jaar¬ 

lijkse lentebijeenkomst te houden in de 'gewei- 

enzaal' van het oude Nationaal Natuurhistorisch 

Museum in Leiden. Dit jaar kon dat niet: de ge¬ 

weienzaal was in renovatie. Een goede reden 

om eens verder te kijken. Het Noordbrabants 

Natuurmuseum was bereid gastvrijheid te ver¬ 

lenen en om ook een deel van het middagpro¬ 

gramma te vullen. Wat gebeurt er in Tilburg aan 

entomologie? 

Mevr. M.-C. van de Wiel gaf eerst een algeme¬ 

ne uitleg over het Noordbrabants Natuurmuse¬ 

um. Het is gesticht in 1935. Nu is het een zg. 

regionaal kernmuseum met 40.000 tot 45.000 

bezoekers per jaar. Het collectiebeheer is in Til¬ 

burg iets anders geregeld dan bij de musea in 

E. Bouvy, vanaf 1993 bij werkverruimende 

maatregel aangesteld voor maar liefst 1 dag 

per week, heeft de geleedpotigen onder zijn 

hoede. Hij houdt zich zelf vooral met insecten 

bezig, mevr. B. Roelofs met de spinnen. Onder 

zijn bewind is de insectencollectie gegroeid 

van 350 tot 900 dozen. Deels is dit te danken 

aan het ruimer opstellen ( = minder beschadi¬ 

ging bij uitnemen van exemplaren), deels aan 

schenkingen, deels aan diverse onderzoeken 

zoals in de Kerkeindsche Heide bij Moergestel, 

de natte oeverstroken van het Wilhelminaka- 

naal, De Brand bij Udenhout en De Kaaistoep 

(zie verder). Traditioneel was de collectie opge¬ 

slagen in eikenhouten dozen. Het hout hiervan 

blijft werken en zorgt voor kieren. De overige 

bewaaromstandigheden waren eerst ook niet 
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optimaal. Museumkevers en broodkevers kwa¬ 

men regelmatig voor. Wespennesten waren 

een bron van herinfectie. Nu zijn de ramen van 

het depot dichtgemetseld. Lucht wordt via een 

filter aangezogen vanuit het trappenhuis en 

gaat via een ander filter het raam uit. Men is 

overgestapt op dozen van ander hout en collec¬ 

tiemateriaal wordt preventief diepgevroren. Er 

treden nu veel minder infecties op, zelfs terwijl 

het gebruik van naftaline is afgebouwd. Het 

NEV-computerprogramma ORDE wordt ge¬ 

bruikt om de collectie te registreren. Deze be¬ 

vat vooral Macrolepidoptera, Symphyta, Acule- 

ata, Diptera en Carabidae, daarnaast ook nog e- 

nige Hemiptera, Neuroptera, Trichoptera en Mi- 

crolepidoptera. 

P. van Wielink vertelde over natuurontwikke¬ 

lingsproject De Kaaistoep, pal ten westen van 

Tilburg. Het is een voormalig landbouwgebied 

met wat bos, dat door de Tilburgse Waterlei- 

ding-Maatschappij ontwikkeld wordt tot een 

natte verbindingszone binnen de Ecologische 

Hoofdstructuur met veel poelen en moerassen. 

Door het gebied lopen al een beek (de Donge) 

en een sloot (Blaaksloot). Eind 1994 werden 

singels aangelegd, poelen gegraven en stukken 

toplaag verwijderd. Sindsdien vindt er rotatie- 

bemaaiing en begrazing met limousine-runde¬ 

ren plaats. 

De KNNV-Afdeling Tilburg heeft vanaf 1995 de 

ontwikkelingen gevolgd in samenwerking met 

andere organisaties (Floron, Ravon; het ging 

niet alleen om insecten). De eerste jaren bleef 

het terrein nog vrij droog, pas vanaf 1997 voel¬ 

de men nattigheid. Inmiddels zijn er 23 soorten 

libellen aangetroffen (inclusief exuviën), 25 

soorten dagvlinders en ca. 375 soorten macro- 

nachtviinders, vooral dankzij een lichtval die ge¬ 

plaatst kon worden bij een op elektriciteit aan¬ 

gesloten huisje in het terrein. Spinachtigen, 

zweef- en andere vliegen en aculeaten worden 

ook onderzocht. Er is een malaiseval geplaatst. 

Van Wielink heeft zich zelf vooral met kevers 

beziggehouden, met name de water- en oever- 

kevers in vier poelen. De soortensamenstelling 

blijkt door de jaren sterk te veranderen. Totaal 

zijn 88 soorten aangetroffen, met een record 

van 46 per poel. Ook werden 's nachts boom¬ 

stammen afgezocht met een zaklamp. Hiermee 

werd o.a. Ph/oiophi/us edwardsi weer betrapt 

(zie Verenigingsnieuws juli, blz. xlii), een soort 

die normaal zeldzaam is, maar 's winters 's 

nachts niet. Ook werden maar liefst zes Dro- 

/77/Vs-soorten gevonden: angustatus, linearis, 

melanocephalus, quadrimaculatus, spi/otus en 

een zesde soort waar nog een aparte publicatie 

aan gewijd zal worden. 

Het houden van de lentebijeenkomst in een re¬ 

gionaal natuurmuseum en daar iets horen over 

de plaatselijke entomologie, werd als positief 

ervaren. Het bestuur overweegt hier een nieu¬ 

we traditie van te maken. 

Aan het eind van de middag hield J. Krikken 

een voordracht over zijn werkzaamheden als fo¬ 

rensisch entomoloog. Hierbij gaat het erom 

vanuit entomologische observaties uitspraken 

te doen over hoe lang iemand al dood is en of 

een dood lichaam verplaatst is, vaak om alibi's 

te controleren, in dat werk raak je niet zomaar 

verzeild. Handig zijn een passie voor mest- en 

aaskevers, belangstelling voor ecologie van efe¬ 

mere microbiotopen en een patholoog-anato- 

mische echtgenote. 

In veel van de gevallen gaat het om het vast¬ 

stellen van het postmortaal interval: hoe lang is 

iemand al dood? Welke insecten in welk ont¬ 

wikkelingsstadium er op een lijk worden aange¬ 

troffen, is afhankelijk van de tijd van de dag, de 

temperatuur, de ondergrond en de expositie (in 

de zon of niet). Van een aantal vleesvliegen 

(groene Luci/ia's en blauwe Calliphora's) zijn 

ontwikkelingsreeksen bij verschillende omstan¬ 

digheden tot in detail bekend. Aan de hand van 

de op een lijk aanwezige soorten, ontwikke¬ 

lingsfasen en combinaties (successie) kan vaak 

tot op de dag, soms zelfs tot op het uur nauw¬ 

keurig aangeven worden wanneer iemand dood 

is gegaan. In één geval werd bijvoorbeeld een 

lijk in een zak langs de snelweg aangetroffen. 

Vliegenpoppen op het lichaam gaven aan dat 

het al langer dan 14 dagen dood moest zijn. De 

betreffende persoon was 15 dagen geleden 

nog levend gezien, zodat bepaald kon worden 

dat de persoon vlak daarna gedood moest zijn. 

In andere gevallen geven de vliegen aanwijzin- 
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gen over transport van lijken. Op een lichaam in 

een kamer werden bijvoorbeeld Lucilia's aange¬ 

troffen, die normaal alleen buiten op lijken ge¬ 

vonden worden. Hieruit bleek dat het lichaam 

eerst buiten gelegen had en daarna versleept 

was. -PK- 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 4-5 sept.: weekend- 

excursie; 20 nov.: workshop. 

►MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 187, 3722GK Bilthoven, 030-2287134. 

4-5 sept.: inventarisatieweekend in de Ach¬ 

terhoek. Doel is het inventariseren van mie¬ 

rensoorten in verschillende natuurgebieden 

in de Achterhoek. Voor dit gebied is geko¬ 

zen, omdat de European Invertebrate Survey 

Nederland nog geen gegevens over deze 

gebieden heeft. Er is dus zinvol werk te 

doen! Deelname voor 20 aug. opgeven bij 

Van Hengel. Kosten: ƒ 35,- voor leden, ƒ 40,- 

voor niet-leden. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 6 nov. 

najaarsbijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw "Killesteijn"te Lexmond. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Excursie van de 

Vlinderwerkgroep Friesland (14 uur tot laat): 

21 aug. Ae(c)kingerzand onder Appelscha. 

Info/opgave bij G. Bergsma, 0516-432414. 

Bijeenkomsten op 3 okt. 1999 (Groningen, 

Kistjesmiddag), 28 nov. 1999 (Leeuwarden, 

najaarsbijeenkomst), 30 ian. 2000 (Leeuwar¬ 

den, winterbijeenkomst) en 26 mrt 2000 

(Groningen, voorjaarsbijeenkomst). 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. 4 sept.: excursie naar Beuninger- 

achterveld / Punthuizen (gemeente Losser), 

onder voorbehoud van organisatie en weer: 

neem s.v.p. contact op met Willem Hol. Bij¬ 

eenkomsten in de Landbouwhogeschool 

("Tropische Landbouwschool", N.B.: achter¬ 

ingang), Brinkgreverweg 69 te Deventer, 

9.30-12.00 op zaterdag 30 okt. 1999. 15 ian. 

2000 en 18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov.: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge. PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 

► ENTOMOLOGISCHE SCREENSAVER 

Wie het wel gezellig vindt om af en toe wat 

steekbeesten over zijn scherm te zien zoemen, 

kan de screensaver 'Zomerprikkels' downloaden 

van www.centraalbeheer.nl/cb/reac/screen/screenol.html. 

Wees erop bedacht dat de saver niet meteen 

stopt uw scherm te beschermen als u weer 

activiteit ontplooit. Voor een keertje is dat niet 

zo erg. -PK- 

► BESTUIVING IN KASSEN 

Van 30 september tot 2 oktober zal in Soester- 

berg een "Specialists' Meeting on Insect Polli¬ 

nation in Greenhouses" gehouden worden. Na¬ 

dere informatie: Aad de Ruijter, Ambrosiushoe- 

ve, Ambrosiusweg 1, 5081 NV Hilvarenbeek, e- 

mail ambrosiushoeve@wxs.nl, fax 013-5439155, tel. 

013-5425888. 

► NIEUWE LEDEN 

Contactpersonen van afdelingen en secties op¬ 

gelet! Sinds februari 1999 hebben zich de vol¬ 

gende nieuwe leden aangemeld: 
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G. R. van Hengel, Julianalaan 187, 3722 GK Bilt- 

hoven, specialiteit: mieren 

H. ten Holt, De Kluijskamp 10-28, 6545 JD Nij¬ 

megen, specialiteit: nachtvlinders (ma¬ 

cro/micro) 

H. Wijnhoven, Groesbeeksedwarsweg 300, 

6521 DW Nijmegen, speciliteiten: Opilionida, 

Diptera, Pseudoscorpiones 

F. Kok, Bouwberghof 26, 6845 GC Arnhem, 

Frank@crex.demon.nl 

A. Loomans, Roghorst 140, 6708 KR Wagenin- 

gen, antoon.loomans@users.ento.wau.nl, specialitei¬ 

ten: trips, witte vlieg, biologische bestrijding 

K. Mizota, Systematic Entomology, Faculty of 

Agriculture, Hokkaido University, Kita 9 Nishi 9, 

Kita-ku Sapporo, Japan, mizo@res.agr.hokudai.ac.jp, 

specialiteiten: systematiek, biogeografie en e- 

cologie van Oedimeridae (Coleoptera) 

Mw. J. Hallema, Kraaipanstraat 5A, 1091 PE 

Amsterdam, specialiteit: bijen en hommels 

Mw. L. Meijerman, Ie Atjehstraat 115 hs, 1094 

KH Amsterdam, meijerman@biu.uva.nl, specialiteit: 

Tortricidae (Lepidoptera) 

F. Kramer, Fuut 59, 1742 JT Schagen, speciali¬ 

teit: spinnen 

Mw. S. Kofman, Postbus 24, 2250 AA Voor¬ 

schoten, kofman@rulrhb.leidenuniv.nl 

R. van der Kruijs, Oeffels 10, 5591 LZ Heeze, 

R.vdKruijs@student.hasdb.nl, specialiteit: insecten- 

kweek 

T. Yasunaga, Biological Laboratory, Hokkaido 

University of Education, Ainosato 5-3-1, Sappo¬ 

ro 002, Japan, yasunaga@atson.sap.hokkyodai.ac.jp, 

speciliateit: Heteroptera: Miridae & Anthocori- 

dae 

xlviii Nederlandse Entomologische Vereniging 



Neophyllobius communis and its developmental stages 

(Acari: Camerobiidae) 

Kamil Koç 

KOÇ, K., 1999. NEOPHYLLOBIUS COMMUNIS AND ITS DEVELOPMENTAL STAGES (ACARE CAMEROBII¬ 

DAE). - ENT. BER., AMST. 59 (8): 119-123. 

Abstract: Male, protonymph and larva of Neophyllobius communis are described and the female is redescribed. The spe¬ 

cies is reported for the first time for the Turkish fauna. 

Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Celai Bayar University, 45140 Muradiye, Manisa, Turkey. 

Introduction 

With 36 species described thus far the genus 

Neophyllobius Berlese is one of the largest in 

the family Camerobiidae (Bolland, 1986, 

1991; Koç & Ayyildiz, 1996). It has a world¬ 
wide distribution (Bolland, 1986, 1991). The 

species of Neophyllobius are known to feed 
on first-instar nymphs of armoured scale in¬ 

sects and on various plant-inhabiting mites 

(Gerson, 1971; Gerson & Smiley, 1990; 

Bolland, 1983; De Leon, 1958; Smith Meyer, 
1962). 

So far, only one species of this genus is 
known from Turkey (Koç & Ayyildiz, 1996: 

Neophyllobius turcicus). This paper is a conti¬ 
nuation of our study of Camerobiidae and 

deals with the redescription of the female and 
the description of male, protonymph, and lar¬ 

va of Neophyllobius communis Gerson, a new 
species for the Turkish fauna, thus far only 

known from Israel (Gerson, 1968; Bolland, 

1991). 

Material and methods 

Mites were collected from litter and soil 

samples using a Berlese funnel. The material 
originates from the Erzincan province. The 

mites were fixed and preserved in 75 % etha¬ 
nol. Morphological terminology follows that 
of Gerson (1968). The material is deposited at 
the Zoological Museum of Celai Bayar 

University (CBZM), Manisa. 

Results 

Neophyllobius Berlese, 1886 

Type species: Neophyllobius elegans Berlese, 1886 

Diagnosis 

Dorsum with 9 pairs of dorso-lateral setae and 
5-6 pairs of dorso-central setae. Basal parts of 

the chelicerae are fused, stylets short. Two 

doubled-lensed eyes are present. 
There are three pairs of ventral setae. 
Trochanters I-IV each with a single seta. 

Genua setae often whiplike. Genua I and II 

with an additional spine. Tibial setal formula 
I-IV: 9-8-7-7. Each tibia has a solenidion on 

the distal end. Tarsi with one or two medio- 
ventral setae. Tarsi I-II each with a subbasal 
solenidion. Two pairs of genital and three 

pairs of anal setae. 

Material examined 

Turkey, Erzincan, 1180 m, 7.V.1997, litter and soil from 

under Pinus sylvestris 7 $, 1 protonymph; 7.v. 1997, 1180 
m, litter and soil from under Pinus nigra 1 9; 14.V.1997, 
1180 m, litter and soil from under Ulmus sp., 19; 

16.vii.1997, litter and soil from under Populus sp., 1 pro¬ 

tonymph; 16.vii.1997, litter from under Tamarix sp., 59, 

4 6. 

Neophyllobius communis Gerson, 1968 

Female (fig. 1A-N) 

Body length 362 (333-400) |xm, width 267 
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100 [im 

B, C, I-N 

Fig. 1. Neophyllobius communis, 9. A, dorsum of idiosoma; B, pedipalp; C, dorsum of gnathosoma; D, leg I; E, leg II; 

F, leg III; G, leg IV; H, coxae I-II; I, seta /,; i, seta me,; J, seta racy, K, seta mc„; L, seta wc5; M, seta mc3; N, seta mcA. 
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A, D-G 

Fig. 2. Neophyllobius communis, 6. A, dorsum of idiosoma; B, tarsus I; C, tarsus II; D, leg I; E, leg 11; F, leg III; G, leg 

IV; H, anogenital region; I, seta me;, i, seta me; J, seta me; K, seta me; L, seta me; M, seta /5. 
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Fig. 3. Neophyllobius communis. A- 

B, protonymph. A, dorsal view; B, 

coxae I-II. C, larva (dorsal view). 

(227-307) pim. Length of legs: 465 (440-520); 

406 (387-453); 438 (427-467); 471 (453-520) 

pim. Six pairs of me: 47 (43-50); 55 (53-57); 

124 (116-137); 105 (97-113); 77 (70-87); 31 

(27-33) pim. Nine pairs of /: 72 (67-77); 62 

(57-67); 57 (50-60); 58 (57-60); 83 (73-90); 

53 (47-63); 63 (54-67); 33 (30-37); 28 (23-33) 

pim. Leg setation: coxae 3-1-2-2, trochanters 

1 -1 -1 -1, femora 4-3-2-2, genua 1 -1 -1 -1, tibiae 

9(+1 )-8(+1 )-8(+1 )-7(+1 ), tarsi 1 ()(+1 )-10(+1 )- 

8-8. Pedipalp setation: femur 2, genua 1, tibia 

3+1 sword-like seta, tarsus 2+2 eupathidia. 
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Dorsum of idiosoma with a band of coarse 
striae as in figure 1 A. 

Male (fig. 2A-M) 

Body length 241 (200-273) Tm, width 172 

(160-200) |xm. Body smaller than in female. 

Mc4, mc5 and mc6 reduced in length. Mc3 the 
longest me seta. L5 the longest / seta. Two so- 

lenidia distal on tibia I. Genua setae I and II 

shorter. Genua III and IV seta whiplike. 
Length of legs: 473 (413-546); 367 (334-387); 

390 (360-413); 430 (400-453) pirn. Six pairs 

of me: 26 (23-30); 27 (23-30); 34 (30-40); 27 

(23-30); 21 (20-23); 20 |xm. Nine pairs of /: 38 

(27-47); 38 (33-43); 32 (27-33); 34 (33-37); 
45 (37-53); 31 (30-33); 26 (23-27); 29 (27- 

30); 18 (17-20) p,m. Leg setation: coxae 3-1- 
2-1, trochanters 1-1-1-1, femora 4-3-2-2, ge¬ 

nua l-l-l-l, tibiae 9(+2)-8(+l)-8(+l)-7(+l), 

tarsi 9(+wc3)-9(+W(3')-8(+W(3)-8(+W(3). All 
four tarsi proximally with solenidion. There 

are four pairs of anal setae. 

Protonymph (fig. 3 A-B) 

Six pairs of me. Nine pairs of /. Leg setation: 

coxae 3-1-2-0, trochanters 1-1-1-0, genua l-l- 

l-l, tibiae 6(+l)-6(+l)-4(+l)-3(+l), tarsi 7 

(+1 )-7 (+0-6-6. 

Larva (fig. 3 C) 

Five pairs of me setae. Nine pairs of / setae. 

Leg setation: coxae 1-0-0, trochanters 0-0-0, 

femora 2-2-1, genua 1-1-1, tibiae 3(+l)-3(+l) 
-3(+l), tarsi 1-1-1 (midventral). 

Concluding Remarks 

Neophyllobius communis was collected from 
pine litter, leaf litter and straw in Israel (Bol¬ 
land, 1991;Gerson, 1968). Our specimens we¬ 

re collected from litter and soil of Pinus syl¬ 

vestris, Pinus nigra, Populus sp., Ulmus sp. 
and Tamarix sp. 

Females from Turkey are somewhat larger 

compared to those Israel measured by Gerson 

(1968) and Bolland (1991): body length 362 
(333-400) against 300 Tm and body width 267 
(227-307) against 265 Tm. 
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Korte mededelingen 

Een Zuid-Limburgse soort, die naar het 

noorden oprukt: Antispila treitschkiella 

(Lepidoptera: Heliozelidae) 

In oktober 1997 vond de tweede auteur in en¬ 

kele Wageningse plantsoenen een groot aantal 

bladmijnen van Antispila treitschkiella 

(Fischer von Röslerstamm) op gele kornoelje 

(Cornus mas L.). In mei daaropvolgend wist 

hij de fraaie vlinders uit te kweken. Op 18 ok¬ 

tober 1998 hebben we gezamenlijk één van 

deze plantsoenen bezocht en troffen daar hon¬ 

derden mijnen aan van deze soort, meer nog 

dan het jaar tevoren. Daarvan waren nog circa 

60 bezet met rupsen. 

Tot dan toe was A. treitschkiella in 

Nederland alleen uit Zuid-Limburg bekend 

(Küchlein, 1993), waar de soort in 1947 werd 

ontdekt door Doets (1949), die door rupsen 

Fig. 1. Verspreidingskaart van Antispila treitschkiella. 

bezette mijnen op rode kornoelje (Cornus san- 

guinea L.) vond. Eind oktober 1998 bespraken 

we met de heer J. B. Wolschrijn de verrassen¬ 

de Wageningse vondst en reeds de volgende 

dag wist hij te melden, dat de mijnen ook in 

zijn woonplaats Twello aanwezig waren. De 

eerste auteur heeft zowel in 1997 als in 1998 

op vele door het gehele land gelegen plaatsen 

naar de mijnen van A. treitschkiella uitgeke¬ 

ken. Evenwel zonder resultaat, tot hij de auto 

op 7 november 1998 parkeerde in Haghorst 

(Noord-Brabant), waar de op het parkeerter¬ 

rein aangeplante kornoelje een dertigtal mij¬ 

nen opleverde, waarvan nog enkele door rup¬ 

sen bewoond waren. Op dezelfde dag werden 

te Middelbeers (Noord-Brabant), dat in een 

belendend uurhok is gelegen, zes mijnen ge- 

Fig. 2. Blad van kornoelje (Cornus mas) met een door de 

rups verlaten mijn van Antispila treitschkiella. 
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vonden. Begin 1999 liet de heer H. ten Holt 

ons een kleine collectie bladmijnen zien en 
daaronder bleken zich zeven door A. treitsch- 

kiella gemineerde bladeren van kornoelje te 
bevinden. De mijnen werden door hem verza¬ 

meld in een park te Nijmegen (Kluijskamp) op 

24 oktober 1998. Het was toch wel een merk¬ 
waardige gewaarwording om door een soort, 

die onlosmakelijk verbonden leek met idylli¬ 

sche oorden als de Zuid-Limburgse Wrakel- 

berg en Kunderberg, te worden overrompeld 
op parkeerterreinen en in stadsplantsoenen el¬ 

ders in het land. 
De snelle opeenvolging van vondsten bui¬ 

ten het zuiden van Limburg wijst op een zich 

in korte tijd voltrekkende kolonisatie (fig. 1). 
Teneinde van deze expansie een zo goed mo¬ 

gelijk beeld te krijgen zullen we op meer 

plaatsen in het land eens goed op de kornoel- 
jemijnen moeten letten. 

De mijnen van A. treitschkiella zijn opval¬ 

lend en springen dadelijk in het oog als grote, 
lichte vlekken op de bladeren (fig. 2). De her¬ 

kenning zou dan ook gemakkelijk zijn, ware 

het niet, dat in Nederland een nauwe verwant 

van A. treitschkiella voorkomt, waarvan de 

rups eveneens op kornoelje mineert: A. metal- 

lella (Denis & Schiffermüller). Ook deze soort 

is in Nederland ontdekt door Doets (1950) en, 

evenals A. treitschkella, in Zuid Limburg als 
mijn op rode kornoelje. Later nog meermalen 

in Zuid-Limburg gevonden, maar in de loop 

der jaren ook van een vijftal plaatsen ten noor¬ 
den van de grote rivieren bekend geworden. 

Voor beide soorten geldt het volgende. De rups 
maakt aanvankelijk een onopvallende korte 

gang, meestal langs de bladrand, en deze gaat 

plotseling over in een grote vlek. De volgroei¬ 
de rups snijdt een ovaal stuk uit het blad, dat 

als zak wordt gebruikt en waarmee de rups op 

de grond belandt. Daar vindt de verpopping 

plaats. Het belangrijkste verschil tussen de 

mijnen van beide soorten ligt in de grootte van 
het uitgesneden stukje blad. De langste as van 

de perforatie bedraagt bij A. treitschkiella 4,0 - 

5,3 mm en bij A. metallella 5,5 - 7,0 mm. Ook 
de fenologie van de soorten, die beide univol- 
tien zijn, is verschillend. De rupsen van A. 

treitschkiella mineren van augustus tot begin 

november en overwinteren als rups in hun zak, 
die van A. metallella mineren in juli en augus¬ 

tus, maar overwinteren als pop in hun zak. 

Het kolonisatiepatroon van A. treitschkiella 

gelijkt sterk op dat van Evergestis limbata 

(Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae), die in 

1972 voor het eerst buiten Zuid-Limburg is 
gevonden en inmiddels tot in de provincies 

Groningen (Ph. Gaasendam), Friesland (J. 
Sinnema-Bloemen) en Zuid-Holland (J. A. W. 

Lucas) is doorgedrongen. 

Het verspreidingskaartje is door J. H. Don¬ 
ner geproduceerd met behulp van het door P. 

Frigge (IKC-Natuurbeheer) ontwikkelde pro¬ 

gramma STIPT. 
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Recente vondsten van Rhantus bistriatus 

(Coleoptera: Dytiscidae) in Nederland 

Rhantus bistriatus (Bergsträsser) (=Rhantus 

aberratus Gemminger & Von Harold) werd na 

1940 niet meer uit ons land gemeld (Van 

Nieukerken, 1992). Op 28 juni 1994 ving ik 

echter een vrouwtje van deze waterroofkever 

op Schiermonnikoog. De vindplaats betrof een 

ondiep duinpoeltje met kranswieren, bij het 

noordeinde van de Reddingsweg (Amersfoort- 

coördinaten 208-612). De determinatie werd 

gecontroleerd door Jan Cuppen. 

Naar aanleiding van deze vondst werd met 

behulp van de collecties van het Zoölogisch 

Museum Amsterdam (ZMAN), Naturalis Lei¬ 

den (RMNH) en de Landbouwuniversiteit 

Wageningen de verspreiding van deze soort in 

Nederland in kaart gebracht (fig. 1). Rhantus 

bistriatus blijkt na 1940 nog minstens drie 

maal te zijn gevangen. In de collectie van het 

RMNH bevindt zich een mannetje met het 

etiket: “Brunssum L., 1 ó.viii. 1967, J.A. Blok¬ 

land”. Het ZMAN bezit een mannetje: “Ter¬ 

schelling, Badhuiskuil, 10.viii. 1961, J. P. Duf¬ 

fels” en een vrouwtje: “Wooldse Veen, 

17.iv.1952, J. Zandvliet”. Alle drie waren ge¬ 

determineerd als Rhantus suturellus (Harris). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

Rhantus bistriatus nog in Nederland voor¬ 

komt. Het is niet duidelijk of deze soort al dan 

niet in aantal afneemt. Zij werd tussen 1900 en 

1950 zes maal gevangen en na 1950 vier maal 

(nog vijf exemplaren dateren vermoedelijk al¬ 

lemaal uit de vorige eeuw), maar de aantallen 

zijn te laag om daar conclusies aan te verbin¬ 

den. Bovendien is het goed mogelijk dat zich 

nog exemplaren van deze soort in privé-col- 

lecties bevinden. 

Rhantus bistriatus komt voor van Frankrijk 

en Italië tot Zuidoost-Zweden en oostwaarts 

tot Siberië (Nilsson & Holmen, 1995). In 

Groot-Brittannië werd zij voor het laatst in 

1904 aangetroffen (Balfour-Browne, 1950). 

De etiketten van het materiaal in de musea 

geven geen informatie over de habitat van de¬ 

ze soort in Nederland. Alle vondsten op de 

Waddeneilanden werden in het duingebied ge¬ 

daan, een biotoop dat in de mij bekende litera¬ 

tuur niet wordt genoemd. Rhantus bistriatus 

zou voorkomen in open landschappen, vooral 

in min of meer temporaire, met gras begroeide 

poeltjes (Nilsson & Holmen, 1995; Galewski, 

1957). 
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Fig. 1. De verspreiding van Rhantus bistriatus in Neder¬ 

land (open cirkel: vondsten voor 1950; dichte cirkel: 

vondsten na 1950). 
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Nieuwe literatuur 

Proceedings of the 4th international sympo¬ 

sium on the Chrysomelidae, 1998. M. 
BIONDI, M. DACCORDI & D. G. FURTH, 

eds; pp 327. Museo regionale di scienze natu- 
rali, Torino (Via Giolitti 36, 10123 Torino, 

Italië), ISBN 88-86041-31-4. Prijs (gebonden) 

Lire 130.000,- + portokosten. 

Bladhaantjes beginnen een ’populaire’ groep 

te worden. Een symposium zoals waarvan dit 

boek de neerslag vormt heeft het aantrekkelij¬ 
ke karakter van een staalkaart van al het on¬ 

derzoek dat aan een groep gedaan wordt - veel 

systematiek en zoögeografie, natuurlijk ook 

de insect-plant relaties, maar ook fundamen¬ 
teel oecologisch werk, biologie, natuurbe¬ 

scherming, anatomie, enz. - samen 19 artike¬ 

len, aangevoerd door een stuk van ons lid Ron 
Beenen. Een goed verzorgd, aantrekkelijk 

boek. 

Nederlandse Faunistische Mededelingen 8, 
1999. Eindredactie: R. C. M. J. Kleukers & 

E. J. van Nieukerken. Administratie en redac¬ 

tie: Centraal Bureau EIS-Nederland, Postbus 
9517, 2300 RA Leiden (eis@naturalis.nnm.nl). 

ISSN 0169-2453. Verschijnt minimaal twee¬ 

maal per jaar, met ca. 180 pagina’s; abonne¬ 
mentsprijs per jaar ƒ 40,-. 

Met ingang van volume 8 hebben de NFM niet 

alleen nieuwe opmaak gekregen (in de opval¬ 

lende, attractieve, huisstijl van het NNM) 
maar ook een nieuwe ’formule’: plaatsing van 
korte artikelen over faunistiek en oecologie 

van de ongewervelde dieren van Nederland, 

als bijdrage tot de kennis van de biodiversiteit 
in Nederland. Dit eerste nummer bevat vijf 
grotere en vijf kortere artikelen, van resp. 10- 

35 en van 1 -5 pagina’s. Niet minder dan negen 
artikelen zijn entomologisch van inhoud. 
Daarmee is wel een duidelijke overlap aange¬ 

geven met zowel Entomologische Berichten 

als met het Tijdschrift voor Entomologie (dat 

tegenwoordig eveneens kortere artikelen op¬ 
neemt). Maar gezien het grote aantal entomo¬ 

logische bijdragen in dit eerste nummer van de 
NFM vervult het laatste met zijn nieuwe taak¬ 
stelling kennelijk een behoefte. 

Taxonomy, ecology and distribution of 

Curculionoidea (Coleoptera: Polyphaga), 
1998. ENZO COLONNELLI, SCHALK 

LOUW & GIUSEPPE OSELLA, eds; pp 294. 

Proceedings of a symposium (30 August, 

1996, Florence, Italy): 20th International 
Congress of Entomology. Museo regionale di 

scienze naturali, Torino (Via Giolitti 36, 
10123 Torino, Italië), ISBN 88-86041-30-6. 

Prijs (gebonden) Lire 120.000,- + portokos¬ 

ten. 

Dit is een heel heterogeen boek over een bij¬ 

zonder rijk geschakeerde kevergroep - het is 
in feite nog gevarieerder dan de titel doet ver¬ 

moeden, met structuur van de spermatozoï¬ 

den, faunistiek, camouflage, enz., in samen 19 
artikelen. Iedereen die in deze groep van ke¬ 

vers is geïnteresseerd zal het op een of ander 
moment in handen willen hebben. 

Phylogeny and classification of Caraboidea 
(Coleoptera: Adephaga), 1998. GEORGE E. 
BALL, ACHILLE CASALE & AUGUSTO 
V. TAGLIANTI, eds; pp 543; index 52 ko¬ 

lommen. Proceedings of a symposium (30 

August, 1996, Florence, Italy): 20th 
International Congress of Entomology. Museo 

regionale di scienze naturali, Torino (Via 
Giolitti 36, 10123 Torino, Italië), ISBN 88- 
86041-29-2. Prijs (gebonden) Lire 180.000,- 

+ portokosten. 

Met fylogenie en classificatie onlosmakelijk 
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verbonden zijn morfologie en biogeografie. 

Die vier onderwerpen, en dan van een van de 

best bestudeerde insectengroep, in 22 artike¬ 

len, dat moet wel een mooi boek worden. Het 

museum van Turijn is bezig in hoog tempo 

een aantal proceedings van het 20e entomolo¬ 

gencongres uit te brengen, en dat zijn zeer ver¬ 

zorgde, relatief ook heel goedkope, boeken. 

Phylogeny and evolution of subterranean 

and endogean Cholevidae (= Leiodidae 

Cholevinae), 1998. PIER MAURO GIACHI- 

NO & STEWART B. PECK, eds; pp 295. 

Proceedings of a symposium (30 August, 

1996, Florence, Italy): 20th International 

Congress of Entomology. Museo regionale di 

scienze naturali, Torino (Via Giolitti 36, 

10123 Torino, Italië), ISBN 88-86041-32-2. 

Prijs (gebonden) Lire 110.000,- + portokos¬ 

ten. 

Cholevidae zijn fascinerende kevers. Hun oor¬ 

spronkelijke milieu is de bodem (ze leven van 

’detritus’, schimmels en dergelijke) maar ze 

hebben een sterke evolutionaire radiatie on¬ 

dergaan, enerzijds in het weinig bekende mi¬ 

lieu van nauwe spleten en holtes in het ge¬ 

steente onder de bodem, anderzijds ook in 

grotten. Daardoor vertonen ze interessante 

aanpassingen. Door hun hoge fylogenetische 

ouderdom en zeer beperkte verspreidingsmo¬ 

gelijkheden zijn ze ook biogeografisch van 

grote betekenis. 

FRANÇOIS LECLANT, 1999. Les pucerons 

des plantes cultivées: clefs d’identification. 

1. Grandes cultures: 1-64; 35 fig. Institut 

National de Recherche Afronomique, INRA 

(RD 10, F 78026 Versailles Cédex, Frank¬ 

rijk), ISBN 2-7380-0856-9. Prijs (geniet) 
F 60,- + portokosten. 

Tabellen met plaatjes en korte beschrijvingen 

van bladluizen van bieten, aardappelen, tabak, 

grassen, koolzaad, zonnebloemen en peul¬ 

vruchten. Een lelijk maar functioneel boekje 

over de bladluizen van Frankrijk (al staat dat 

laatste niet expliciet vermeld). Een kort glos¬ 

sarium draagt bij tot de bruikbaarheid, het ont¬ 

breken van een literatuurlijst niet. 

Annual report 1997: diagnostic centre, 

Plant Protection Service, Wageningen, The 

Netherlands, 1998. R. A. ACKERMAN, P. 

VAN HALTEREN & M. J. P. J. JENNIS- 

KENS, eds. Verslagen en mededelingen, 

Plantenziektenkundige Dienst 193: 1-135. 

Plantenziektenkundige Dienst (tel. 0317- 

496799; E-mail r.a.ackerman@pd.agro.nl). 

Prijs (paperback) ƒ 85,-. 

Er wordt hard gewerkt op de PD, dat is duide¬ 

lijk. Lang niet alleen entomologisch, maar dat 

is wel waarnaar ik het eerste keek: Thrips op 

snijbloemen, de stand van zaken rond het pro¬ 

ject 'Thrips palmf, en een omvangrijk over¬ 

zicht van interessante of opmerkelijke plaag- 

insecten die in 1997 speciaal de aandacht 

hebben getrokken. Ook is er een flinke lijst 

van dieren die zijn aangetroffen in buitenland¬ 

se zendingen van plantenmateriaal. 

HENK J. VALLENDUUK, 1999. Key to the 

larvae of Glyptotendipes (Diptera, Chirono- 

midae) in Western Europe: 1-46, appendix; 

90 fig.; 25 refs. Bureau for Hydrobiological 

Research H. J. Vallenduuk (De Cock van Nee- 

rijnenstraat 9, 5482 GR Schijndel, The Ne¬ 

therlands), ISBN 90-904832-1-4. Prijs (paper¬ 

back, excl. portokosten) ƒ 32,50. 

De larven van chironomiden hebben zich 

waardevolle indicatoren van de kwaliteit van 

het zoete water betoond. Determineren van in¬ 

sectenlarven is echter in het algemeen geen si¬ 

necure, en goede tabellen zijn daarom altijd 

welkom. Dit boekje geeft twee tabellen tot de 

15 West-Europese soorten: een normale, di- 

chotome, en een snelle, grafische opdeling van 

de soorten, gebaseerd op slechts twee maten. 
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Changes in rank abundance of Microlepidoptera in 

The Netherlands 

Willem N. Ellis, J. H. Donner & J. H. Küchlein 

ELLIS, W. N., J. H. DONNER & J. H. KÜCHLEIN, 1999. CHANGES IN RANK ABUNDANCE OF MICROLEPI¬ 

DOPTERA IN THE NETHERLANDS. - ENT. BER., AMST. 59 (9): 129-137. 

Abstract: We investigated whether the pattern of abundance of 895 species of Microlepidoptera in The Netherlands has 

changed since 1850, and if such a change could be brought into relation with rarity, phenology and climatic effects. As 

a measure of abundance we took the number of records in the Tinea database since 1850, in ten progressively shorter pe¬ 

riods. The species’ abundances differed between the periods. We ranked the abundance of the species in each period se¬ 

parately, and calculated their change in rank (maximal - minimal observed rank). The median change was 441 ; in gener¬ 

al common species (with highest average rank) have least changed rank, species of intermediate rarity the most. A 

positive correlation was found between a species’ commonness and the slope of the regression of its rank values on the 

time, suggesting that over the whole study period rare species are receding relatively to the common ones. The pattern of 

change of rank abundance differs both among the spring-, early summer-, late summer- and autumn-flying species, and 

among the main families. Although we must caution that the randomness of the collection data in the database is limited, 

especially for the older material, we tentatively predict that a sample of moths taken today will contain less rare species 

than an equally sized sample in the past. Moreover, the composition of the fauna is strongly dynamic, implying that mo¬ 

nitoring a few endangered species provides only incomplete information about the condition of nature. 

Keywords: climate; cryptobiota conservation; dominance pattern; dynamics of abundance; phenology. 

Tinea Foundation, c/o Zoological Museum, department Entomology, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 

The Netherlands. 

Introduction 

The species that compose a regional flora or 

fauna show widely different abundances. 

Some species are represented by only a few 
specimens, others occur in large numbers 

(Krebs, 1989; Williams, 1964). Terms like 

common and rare, applied in this context, eit¬ 
her have an absolute or a relative meaning 

(Gaston, 1994).When exact numbers are avai¬ 
lable, such as the number of individuals, re¬ 

cords, or census quadrates, at some arbitrary 

cut-off level the least numerous species are 
called rare in absolute terms, and the most nu¬ 
merous, common. In the present paper, howe¬ 

ver, we will consider rarity as a relative phe¬ 

nomenon (species are more or less rare, or 
common), and we will try to find out if a spe¬ 
cies’ relative rarity is an invariant character, or 

rather an aspect that changes over longer pe¬ 

riods of time. 
There is a growing body of evidence that 

rarity of a species is connected with its biolo¬ 
gical characteristics (Byers & Meagher, 1997; 
Gaston, 1994; Gaston & Kunin, 1997; Gaston 

& Lawton, 1988; Inkinen, 1994; Oiians, 1997). 

Nevertheless, the basic question whether or 
not species maintain a stable level of rarity 

over a time scale of decades, superimposed on 
the short-time fluctuations of population dy¬ 
namics, is not quite .resolved (Gaston, 1994; 

McGeoch & Chown, 1997; Williamson, 1987). 
There is a conviction among conservationists 

that common species are becoming commoner 
these days, and rare species rarer (Veling et 
al., 1997); although this is not stated explicit¬ 

ly, it is clear that rare and common are meant 
here in absolute terms. This conviction is far 
from easily tested, if only because the distri¬ 
bution of abundance over the species in a fau¬ 
na, the dominance pattern, is not linear (fig. 

1). In the present paper, we will address the 
assumption that rare species become progres¬ 
sively rarer by reducing the absolute counts to 
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their rank numbers; in other words, we will 

use the values of the data points on the x-axis 

rather than those on the y-axis in the figure. 

Taken literally, the assumption would imply 

that the rank of abundance of the species 

should remain the same over time, because a 

steeper distribution of the data points in figure 

1 would have no effect on the distribution of 

species along the horizontal axis. When the as¬ 

sumption is interpreted a bit more loosely, one 

would expect changes in rank order, while the 

direction and magnitude of the changes should 

be dependent on the rarity of the species. 

This analysis also enabled us to address the 

validity of another, even more basic assump¬ 

tion, viz. the stability of the fauna at large. 

Although it is rarely put formally, most con¬ 

servationists seem to assume that the pattern 

of abundance of a regional fauna is stable, ex¬ 

cept where human induced disturbances in¬ 

terfere (but see Hengeveld, 1986, and Sam¬ 

way s, 1996). In fact this stability hypothesis 

forms the theoretical foundation of the current 

species-based approach to nature conservation 

that is widely adhered to both in political cir¬ 

cles and in conservation services. 

Since we had found earlier that the pheno- 

1000 800 600 400 200 0 

rank 

Fig. I. Plot of species’ abundance on species’ rank over 

all 895 species used in the study (small dots, left axis). 

‘Abundance’ is taken here as the total number of records 

in the time interval 1850-1997. Also the logarithm of the 

abundance is plotted (continuous line, right axis). 

logy seems to be affected by climate change 

(Ellis et al., 1997a; see also Beime, 1947), we 

also investigated if changes in rank abundance 

might differ between species with different 

phenologies. 

Material 

The study is based on data about nearly 1400 

species of Microlepidoptera found in The 

Netherlands stored in the Tinea database, 

which comprises approximately 370 000 re¬ 

cords, covering a time span from about 1850 

to the present day. All species recorded from 

The Netherlands are included in the study, ex¬ 

cept most families with leaf mining larvae 

(viz., Bedelliidae, Bucculatricidae, Coleopho- 

ridae, Eriocraniidae, Gracillariidae, Heliozeli- 

dae, Lyonetiidae, Nepticulidae and Tischerii- 

dae). This limitation was needed because there 

is recently much activity to complete the fau- 

nistical pattern of the species of these families, 

which would give a spurious suggestion of a 

recent surge. Also, all species (and individu¬ 

als) of which the identification was dubious 

were skipped, as well as all migrants, species 

that are storage or greenhouse pests, are regu¬ 

larly observed indoors, or are clearly aliens. 

To eliminate the effect of rare strays, also spe- 

N 

range 

Fig. 2. Histogram of the range in ranks occupied by the 

species in the ten periods. 
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Table 1. The periods, their time ranges, their midpoints, the total number of records (N) summed over all species, and the 

total number of observed species (S). 

period from to incl. midpoint N 5 

p850 1850 - 1899 1874.0 9752 698 

p900 1900 - 1949 1924.0 11217 780 

p950 1950 - 1959 1954.5 20274 543 

p960 1960 - 1969 1964.5 22849 635 

p970 1970 - 1974 1972.0 7129 651 

p975 1975 - 1979 1977.0 14074 705 

p980 1980 - 1984 1982.0 30597 792 

p985 1985 - 1989 1986.0 43886 794 

p990 1990 - 1994 1992.0 53361 799 

p995 1995 - 1996 1995.5 17546 672 

cies of which less than ten individuals were re¬ 

corded were discarded from the study set that 

finally consisted of 895 species. 

Methods 

As a measure of abundance we used the num¬ 

ber of records of a species in a given period 
(see Gaston, 1997, for a discussion of this and 

other parameters of abundance and rarity). We 

could not use the number of specimens collec¬ 

ted, because the introduction of automatic 

light- and pheromone traps in the last decades 
raised the catch numbers appreciably. All de¬ 

velopmental stages were taken into considera¬ 

tion. 
We computed the species’ level of abun¬ 

dance in ten periods (table 1). The periods 

differ in length, in order to have sufficiently 
high numbers to work on in each of them. 

Ranking of the abundance was done in ascen¬ 

ding order, all families combined (note that 
this ranking differs from the customary ‘top- 

ten’ style of ranking). Ties, resulting from 

several species occupying the same number of 
records, were resolved by averaging the upper 

and lower bound of the ranks of the tied valu¬ 

es. This procedure results in ten rank values 
per species. Because we are interested in a ri¬ 
sing or declining trend for each species, the 

slope of the regression lines b of the rank on 

the time axis was calculated per species (mid¬ 
points of the periods were taken as x-values). 
To get an impression of the magnitude of the 
rank shifts of the species, the range of the rank 

values for each species were calculated as the 

difference of maximum rank and minimum 

rank of the species. The relative rarity or com¬ 

monness of a species over the whole period 

1850-1997 is expressed by the sum of its ten 
rank values, its ‘rank sum’. 

Some special attention was given to the pe¬ 

riods p850 and p900, because they are both 
long in duration and antedate the global war¬ 

ming of our time. Moreover, the degradation 

of the quality of the natural landscape was not 
as strongly advanced until 1950. Therefore, it 

could be anticipated that there would be little 

difference in the dominance pattern during 

these two periods. 
Phenological data were extracted from the 

database. Only records concerning adults that 

were collected in the field were taken into ac¬ 

count. We calculated the running average of 
the number of records over an arbitrary period 

of 31 days, and selected the day with the hig¬ 
hest values (or the mean, if there were more 
than two days) as the flight peak. The median 

flight peak, over all species, is on Julian calen¬ 
dar day 188 (July 7th). Specimens with flight 

peaks before day 151, within the range 151- 
187, 188-216, and after day 216 will be refer¬ 
red to as spring, early summer, late summer 

and autumn species, respectively. 
We investigated if the four seasonal types 

differed in the median rank values in the ten 

periods (Friedman anova). We also calculated 
median values of the ranks per period for the 
seven main families, and tested if this value 
remained stable over time (Kruskal-Wallis 

anova). 
To verify the stability of our results, we re- 
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peated our analysis, using as a measure of 

abundance the ranked number of 5x5 km 

squares in which a species was recorded. We 

also performed our calculations with z-trans- 

formed rank values (per species), and with an 

index based on the quotient of observed num¬ 

ber of records per species and its expected va¬ 

lue (expectations based on the marginal to¬ 

tals). Also, the same calculations were done 

on five, instead of ten periods. Trivial details 

apart, the results were identical to the ones re¬ 

ported below. 

Results 

The totals of records summed by period over 

all species are given in table 1. The G-distri- 

bution of the number of records over species 

and periods could not be calculated, due to nu¬ 

meric overflow, but the P-values of the indivi¬ 

dual rows was never over 0.00002 (based on 

the number of blocks, Gadj=11970.0195, df = 

3222, P < 0.0000, pooling at 5). This demon¬ 

strates that species abundances have changed 

independently over time, and that the compo¬ 

sition of the fauna is not invariant over time. 

Contrary to our expectation, there was a signi¬ 

ficant difference between p850 and p900 (Gadj 

range 

Fig. 3. Scatterplot of the relation between the range in 

ranks occupied by the species in the ten periods and the 

species’ rank sum. 

= 3896.3385, df = 592; P < 0.0000). 

Figure 1 shows the distribution of the abun¬ 

dance, expressed as the total number records, 

for all species, sorted in descending order. 

Clearly, the distribution follows a lognormal 

distribution. Figure 2 gives a histogram of the 

range in rank for each species. It is clear that 

large changes in rank are the rule, rather than 

the exception: the median width of the range is 

no less than 441. The ranges are widest among 

the species with intermediate rarity (rank 

sum), while the most abundant species gene¬ 

rally have the narrowest ranges (fig. 3). 

Unlike the ranges, the values of linear 

regression of the ranks on the time axis for 

each species (b) are not normally distributed 

(fig. 4, Kolmogorov-Smirnov test, P < 0.05). 

The values of b are positively correlated with 

the species’ rank sum (fig. 5; Spearman’s R = 

0.2768, N = 895, P < 0.0000). This means that 

the balance in abundance of the rare and com¬ 

mon species is shifting towards to common 

ones. This was corroborated in two ways. 

First, species were divided in two almost equal 

groups according to the raw total number of 

records (N, = 446, sum ranging from 2 to 89; 

N2 = 449, sum between 90 and 5632); then the 

total number of records in these two categories 

were calculated for the ten periods. The con¬ 

tribution of the group of rarer species to the 

periods’ records sum shows a clear decline 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 

b 

Fig. 4. Histogram of b. 
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Table 2. Species are split into two equal-sized groups according to the total number of records over all periods; columns 

2-4 show the total number of records per period in both groups, and the percentage of the ’’low” group of the total. 

Columns 5-7 show the same, after dividing according to b. Finally, the evenness is shown. 

low 

sum 

high % low low 

b 

high % low evenness 

p850 2635 7117 27.0 6970 2782 71.5 0.94 

p900 1897 9320 16.9 6999 4218 62.4 0.89 

p950 435 19839 2.1 6312 13962 31.1 0.71 

p960 786 22063 3.4 10026 12823 43.9 0.78 

p970 730 6399 10.2 3462 3667 48.6 0.88 

p975 1107 12967 7.9 5408 8666 38.4 0.89 

p980 2508 28089 8.2 10222 20375 33.4 0.89 

p985 2852 41034 6.5 13739 30147 31.3 0.88 

p990 3278 50083 6.1 16641 36720 31.2 0.87 

p995 907 16639 5.2 5235 12311 29.8 0.87 

(table 2). The same result was obtained when 

species were divided according to b (N, = 447, 
b between -7.464 and 0.117; N2 = 448, b be¬ 

tween 0.120 and 5.766). Also the evenness, a 
much-used index to evaluate the dominance 

pattern in an ecosystem (Pielou, 1975) decli¬ 

nes, albeit less strongly. 

The median rank values of the four season¬ 
al types differ significantly, except for the au¬ 

tumn species (Friedman anova; N = 136, 313, 

325, and 120, respectively; t2 = 41.0540, 

25.7105, 43,8914, and 15.0503, respectively; 
P < 0.0000, < 0.0023, <0.00000. and < 0.0896, 

b 

Fig. 5. Scatterplot of the relation of b with the species’ 

rank sum. High-ranking (common) species have a signifi¬ 

cantly higher b, which indicates that they have become re¬ 

latively even more common. 

respectively). Figure 6 shows the distribution 
of the average values. Note that the spring and 

early summer species almost generally have a 
lower rank than the late summer and autumn 

species. Also, there is a suggestion in the 

graphs of opposite trends for the two groups of 
species. As may be expected from inspection 

of these graphs, b differs among the species 
belonging to the four seasonal types (Kruskal- 

Wallis anova, df = 3, H = 17.5151, P = 
0.0006); however, this significance vanishes 

when p850 is left out. 
The median value of b differs significantly 

among the seven largest families (Kruskal- 

average rank 

Fig. 6. Plot of the average rank values of the spring, early 

summer, late summer, and autumn species in the ten pe¬ 

riods. 
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Wallis anova, df = 6, /V = 756, H = 42.9919, P 

= 0.0000; median values are: Elachistidae 

-0.1431, Gelechiidae 0.7646, Oecophoridae 

-0.9611, Pterophoridae -0.9343, Pyralidae 

-0.4688, Tortricidae 0.5330 and Yponomeuti- 

dae 0.2781). In particular, the Oecophoridae 

and Pterophoridae are declining, while the op¬ 

posite trend holds for the Gelechiidae and 

Tortricidae. This implies that innate biological 

traits that are correlated with taxonomic rela¬ 

tionships, are responsible, at least partly, for 

the decline or expansion manifested by the in¬ 

dividual species. 

We finally calculated average rank values 

per period for the same seven families (fig. 7). 

Except for the Pterophoridae, all families 

showed strongly significant differences be¬ 

tween the periods (Friedman anova; worst sig¬ 

nificance for the Elachistidae, P < 0.0058). 

The figure shows that families follow different 

trajectories, of which neither the optima nor 

the pessima clearly coincide. 

Discussion 

Our results indicate that the dominance pattern 
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Fig. 7. Plot of the average rank values of the six main families. 
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of the species has changed strongly over time, 
and that both rarity and phenology are influen¬ 

tial in this process. The direction of these rela¬ 

tive changes do differ between common and 

rare species: species that, over the whole pe¬ 
riod, are the most numerous have shifted from 

lower to higher ranks, while the opposite holds 

in general for the least numerous species. Yet 
the erratic behaviour of the average values of 

ranks over time, should be a warning that it is 

unwise to make general statements over the 
full trajectory of 1850 to the present date. 

Taxonomic and phenological differences 

stand in the way of a general statement. 

It is important to stipulate that our results 

are based on the assumption that the data in 
the database are randomly collected. This 

assumption at best is only approximately cor¬ 

rect. Most records in the database of the pre- 

1950 period are based on material in col¬ 

lections, and the obvious limitations of space, 
the appeal of ‘rarities’ and disregard of the or¬ 

dinary, and the limited number (and mobility) 
of collectors force us to regard our conclu¬ 

sions with great caution. 

Moreover, as said already in the introduc¬ 

tion, we cannot make statements about absolu¬ 
te changes in abundance. All that we can say is 

that, with the qualification just mentioned, we 

expect that a randomly collected batch of mi¬ 
cros today will contain less rare species than a 

similar-sized collection in the past. 

Comparable effects of relative rarity on the 
decline or expansion of species are recorded 

by Pollard et al. (1995) who found a range ex¬ 
pansion for common British butterflies in the 

recent decades (1974 on). Also the results of 

Van Swaay (1990) seem to indicate that com¬ 
mon species, contrary to rare species, have ex¬ 

panded their range in The Netherlands. 
One would expect that largest changes in 

rank would mainly occur among the rarest 

species, because small changes in low record 

counts would entail large shifts in rank num¬ 
ber. The fact that rather the species with inter¬ 
mediate abundance levels show strongest fluc¬ 

tuations in rank (fig. 3) therefore is somewhat 
surprising, and argues for the robustness of the 

methodology. 

An inspection of the results down to the le¬ 

vel of the individual species shows that most 

of the species with the highest or lowest value 

of b have already been recognised as such in a 
less quantitative fashion in the faunistical lite¬ 

rature (cf. Küchlein & Donner, 1993). The 
species that have declined most strongly are 

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller) 

and Eudonia delunella (Stainton); the two 
most in the lift are Pammene fasciana (Lin¬ 

naeus) and Diorycytra schuetzeella Fuchs. 
The rapid changes in average ranks, that 

follow courses that differ from one family to 

the other, are a striking result. If the progressi¬ 

ve change of the landscape of The Netherlands 
were the main factor behind the changing 

pattern of rank abundances, a monotonous 
change would be the expected outcome. The 

pattern, or rather lack of it, that we found sug¬ 

gests that another main causative agent should 
be looked for. We believe this to be particular 

combinations of elements of the climate, be it 
(amount and/or distribution of) precipitation 

or any aspect of temperature, for which fami¬ 
lies may have their own specific requirements. 

We have little hope that it will be possible to 
isolate the precise combination of factors that 

is decisive in each family. 
Also, the variation in average rank of the 

four seasonal types is suggestive of a climatic 

component. The global temperature rise is 
pronounced most strongly in winter tempera¬ 
tures (Shugart, 1998). Relatively warm win¬ 

ters may interfere with hibernation either 
through disruption of normal diapause, or by 

favouring moulds and other harmful orga¬ 
nisms (Leather et al., 1993). It may also be 
that the shift to a later flight date, as we recor¬ 

ded before (Ellis et al., 1997a) could bring 
them in an less suitable light regime, or expo¬ 
se them to oviposition plants that have passed 
their favourable state (see also Graves & 

Reavey, 1996). Such a temporal mismatch 
would conceivably be most apparent in early 
spring. Also, as is vividly summarised by 
Schoonhoven et al., (1998), the nutritional va¬ 
lue of foodplants changes appreciably in the 
course of the season, and warmer and drier 

summers could well have a negative effect, 
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especially in autumn. It is interesting to note 

that p850 has intermediate average rank valu¬ 

es when it comes to taxonomic distribution 

(fig. 7), but exceptional values for seasonal ty¬ 

pes, at least for early summer, and even more 

for spring species (fig. 6). 

As to the hypothesis of faunal stability, we 

conclude that the dominance pattern of our en¬ 

tire Microlepidoptera fauna, rather than stable, 

is in a state of flux, like we have shown earlier 

for distribution of the Microlepidoptera fauna 

(Ellis et al., 1997b) or was shown for a local 

fauna by Küchlein & Munsters (1988). The 

difference in the dominance patterns of p850 

and p900, two periods that are outside of the 

time that the global rise in temperature beca¬ 

me obvious (at least in comparison to what is 

happening nowadays) suggests that faunal dy¬ 

namics are also strong in more or less undis¬ 

turbed situations. Of course, there have been 

changes in land use in the course of these pe¬ 

riods, but not to a scale and severity as has 

been witnessed since then. There remains a 

possibility that changes in methods of insect 

collecting, or in the balance of keeping and 

discarding specimens collected may be re¬ 

sponsible for the changes observed; yet, the 

sheer dimension of the changes makes it im¬ 

probable that these effects would seriously up¬ 

set our conclusions. 

We feel that is has been established that the 

Microlepidoptera fauna, and implicitly the 

cryptobiota at large, is like a running river, 

rather than a stable system. This means that is 

not advisable to concentrate on a restricted 

number of species for evaluation or long-term 

monitoring of the conservation status. In 

doing so, one may keep the salmon sharply in 

focus, but overlook that the river is changing 

all the time. 

Samenvatting 

Veranderingen en relatieve talrijkheid van 

Microlepidoptera in Nederland 

We onderzochten of de verdeling van de talrijkheid van 

895 soorten Microlepidoptera in Nederland sinds 1850 

veranderd is, en of zo’n verandering in verband zou kun¬ 

nen staan met zeldzaamheid, fenologie of klimaat. Als 

maat voor de talrijkheid gebruikten we het aantal records 

in de Tinea database sinds 1850 in tien steeds kortere pe¬ 

rioden. De talrijkheid van de soorten verschilde tussen de 

perioden. We bepaalden voor alle soort het rangnummer 

van hun talrijkheid in elke periode en berekenden de mate 

van verandering van hun rangnummer (hoogste min laag¬ 

ste waargenomen rang). Deze veranderingen bleken zeer 

aanzienlijk te zijn: de mediane waarde bedroeg 441. In het 

algemeen verschoven de algemene soorten (met hoogste 

gemiddelde rangwaarden) het minst, en soorten van ge¬ 

middelde zeldzaamheid het meest. We vonden een posi¬ 

tieve correlatie tussen de algemeenheid van een soort en 

de steilheid van de regressie van zijn rangwaarde op de 

tijd; dit suggereert dat sinds 1850 soorten met lage en ge¬ 

middelde rangwaarde in het algemeen in rang achteruit 

zijn gegaan ten opzichte van de soorten met hoge rang. 

Het patroon van verandering van de rangwaarden ver¬ 

schilt bij de soorten die vliegen in voorjaar, voorzomer, 

nazomer en herfst, en bij de grotere families. Hoewel we 

terughoudend moeten zijn omdat de gegevens in de data¬ 

base, zeker die voor de oudere collecties, geen aselecte 

steekproeven vormen, is onze voorzichtige conclusie dat 

een monster van micro’s dat nü wordt genomen waar¬ 

schijnlijk minder zeldzame soorten zal bevatten dan een 

monster uit het verleden. Bovendien is de samenstelling 

van de fauna zeer dynamisch, wat inhoudt dat het monito¬ 

ren van een klein aantal zeldzame soorten slechts een on¬ 

volledig beeld geeft van de toestand van de natuur. 

References 

Beirne, B. P., 1947. The seasonal abundance of the 

British Lepidoptera. - The Entomologist 80: 49-53. 

Byers, D. L. & T. R. Meagher, 1997. A comparison of 

demographic characteristics in a rare and a common 

species of Eupatorium. - Ecological Applications 7: 

519-530. 

Ellis, W. N., J. H. Küchlein & J. H. Donner, 1997a. 

Recent shifts in phenology of Microlepidoptera, rela¬ 

ted to climatic change (Lepidoptera). - Entomologi¬ 

sche Berichten, Amsterdam 57: 66-72. 

Ellis, W. N., J. H. Küchlein & J. H. Donner, 1997b. 

Recent shifts in distribution of Microlepidoptera in 

The Netherlands. - Entomologische Berichten, Am¬ 

sterdam 57: 119-125. 

Gaston, K. J., 1994. Rarity, i-x, 1-205. Chapman & Hall, 

London. 

Gaston, K. J., 1997. What is rarity? In: The biology of ra¬ 

rity: causes and consequences of rare-common diffe¬ 

rences (W. E. Kunin & K. J. Gaston eds): 30-47. 

Chapman & Hall, London. 

Gaston, K. J. & W. E. Kunin, 1997. Rare-common diffe¬ 

rences: an overview. In: The biology of rarity: causes 

and consequences of rare-common differences (W. E. 

Kunin & K. J. Gaston eds): 12-19. Chapman & Hall, 

London. 

Gaston, K. J. & J. H. Lawton, 1988. Patterns in body si¬ 

ze, population dynamics and regional distribution of 



Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 137 

bracken herbivores. - American Naturalist 132: 662- 

680. 

Graves, J. & D. Reavey, 1996. Global environmental 

change: plants, animals & communities: 1-226. Long¬ 

man, Harlow. 

Hengeveld, R., 1986. Insect conservation and bioge- 

ographical processes. - Proceedings of the 3rd Euro¬ 

pean Congress of Entomology (3): 449-452. 

Inkinen, P., 1994. Distribution and abundance in British 

noctuid moths. - Annales Zoologici Fennici 31: 235- 

243. 

Krebs, C. J., 1989. Ecological methodology: i-xii, 1-654. 

Harper & Row, New York. 

Küchlein, J. H. & J. H. Donner, 1993. De kleine vlin¬ 

ders; handboek voor de faunistiek van de Nederlandse 

Microlepidoptera: 1-715. Pudoc, Wageningen. 

Küchlein J. H. & J. A. Munsters, 1988. Faunistische be¬ 

werking van de Microlepidoptera te Stein (prov. 

Limburg). - Publicaties van het Natuurhistorisch 

Genootschap Limburg 37: 1-48. 

Leather, S. R., K. F. A. Walters & J. S. Bale, 1993. 

The ecology of insect overwintering: i-x, 1-255. 

Cambridge University Press. 

McCheoch, M. A. & S. L. Chown, 1997. The spatial va¬ 

riability of rare and common species in a gall inhabiting 

Lepidoptera community. - Ecography 20: 123-131. 

Orians, G. H., 1997. Evolved consequences of rarity. In: 

The biology of rarity: causes and consequences of ra¬ 

re-common differences (W. E. Kunin & K. J. Gaston 

eds): 119-208. Chapman & Hall, London. 

Pielou, E. C., 1975. Ecological diversity: i-viii, 1-165. 

Wiley, New York. 

Pollard, E.. D. Moss & T. J. Yates, 1995. Population 

trends of common British butterflies at monitored si¬ 

tes. -Journal of Applied Ecology 32: 9-16. 

Samways, M. J., 1996. Insects on the brink of a major dis¬ 

continuity. - Biodiversity and conservation 5: 1047 - 

1058. 

Schoonhoven, L. M., T. Jermy & J. J. A. van Loon, 

1998. Insect-plant relations: from physiology to evolu¬ 

tion: i-xi, 1-409. Chapman & Hall, London. 

Shugart, H. H., 1998. Terrestrial ecosystems in chan¬ 

ging environments: i-xiv, 1-537. Cambridge UP. 

Swaay, C. A. M. van, 1990. An assessment of the chan¬ 

ges in butterfly abundance in The Netherlands during 

the 20th century. - Biological Conservation 52: 287- 

302. 

Veling, K., L. Verheggen & I. van Halder, 1997. 

Conclusies. In: Jaarboek Natuur 1997: de winst- en 

verliesrekening van de Nederlandse natuur (K. Ve¬ 

ling, L. Verheggen & I. van Haider eds): 241. KNNV, 

Utrecht. 

Williams, C. B., 1964. Patterns in the balance of nature 

and related problems in quantitative ecology: 1-324. 

Academic Press, London. 

Williamson, M. H., 1987. Are communities ever stable? 

In: Colonization, succession and stability (A. J. Gray, 

M. J. Crawley & P. J. Edwards eds). - Symposia of the 

British Ecological Society 26: 352-371. 

Accepted 15.vi.1999. 



Tremex fuscicornis a new species for the fauna of 

The Netherlands (Hymenoptera: Siricidae) 

L. Witmond 

WITMOND, L., 1999. TREMEX FUSCICORNIS A NEW SPECIES FOR THE FAUNA OF THE NETHERLANDS 

(HYMENOPTERA: SIRICIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (9): 138-140. 

Abstract: Tremex fuscicornis is reported from The Netherlands for the first time. Characters are added to distinguish 

Tremex fuscicornis and T. columba. 

Grote Vaartlaan 35, 9642 PB Veendam, The Netherlands. 

Introduction 

In 1997 I have been operating a Malaise trap 

in a small birch forest near Papenvoort, pro¬ 

vince of Drenthe, The Netherlands. Between 

11 and 14 August 1997 a female Tremex was 

captured. As this genus had not been reported 

from The Netherlands earlier (Van Oost- 

stroom, 1976), it was not clear whether the 

specimen came from a hitherto unknown po¬ 

pulation or whether it originated from some 

imported wood. 

Identification 

The genus Tremex is easily determined with 

Benson (1943), Berland (1947) and Quinlan & 

Gauld (1981), but the identification of the 

species appeared to be more difficult. The 

most likely species was Tremex fuscicornis 

(Fabricius), the only Palaearctic species oc¬ 

curring as nearby as Germany (Schwenke, 

1982) and France (Berland, 1947), but the 

very similar Nearctic species T. columba 

(Linnaeus) could not be excluded, as it has 

been reported from imported wood, particular¬ 

ly in the United Kingdom (Quinlan & Gauld, 

1981; Wright, 1990). 

The only key dealing with both T. fuscicor¬ 

nis and T. columba (Benson, 1943) was not of 

great help, because the description of the only 

major difference, in postocellar distances, be¬ 

tween both species contains an error: whereas 

it is stated that the (posterior) ocelli in T. colum¬ 

ba are closer together than in T. fuscicornis, 

the given ratios POL:OOL indicate the oppo¬ 

site. Moreover, C. van Achterberg (personal 

communication), after comparing specimens 

present in Naturalis, Leiden, The Netherlands, 

states that the postocellar distance seems to be 

unfit to separate the two species. Instead, he 

found that the setae on the head of T. fuscicor¬ 

nis are so long as to reach halfway the scapus 

(shorter in T. columba), while the second re¬ 

current vein is reclivous, viz. its hind end is 

closest to the wing base, and strongly S- 

curved (subvertical or inclivous) in T. colum¬ 

ba). Using these characters, it became clear 

that the specimen I caught is T. fuscicornis. 

The Siricidae are divided in two subfami¬ 

lies: the Siricinae and the Tremecinae. This 

record is the first of a species of the latter sub¬ 

family in The Netherlands. 

Description 

The female is rather small as she measures 23 

mm from head to apex of cornus, while both 

Berland (1947) and Schwenke (1982) mention 

a maximum body length of 40 mm. 

The distances between the posterior ocelli 

(POL), between the anterior and a posterior 

ocellus (OL), between an eye and the nearest 

posterior ocellus (OOL), the diameter of the 

anterior ocellus, the length and the width of 

the posterior ocelli are in the proportion of 

25:11:10:10:13:10 (fig. 1-2). The antennae are 

6 mm long, slightly swollen in the middle, 
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►NEDERLAND - ZIJDELAND ? 

In juli werd ik opgebeld door de heer A. Schou¬ 
ten, japanoloog te Leidschendam, met de vraag 
of de Nederlandse Entomologische Vereniging 
nog bestaat (die was makkelijk) en of ik iets 
meer kon vertellen over ons erelid Pompe van 
Meerdervoort (die was een stuk moeilijker). Die 
naam kende ik niet, en dat was ook niet zo 
vreemd. Jhr. Dr. J.L.C. Pompe van Meerder¬ 
voort werd al in 1864 erelid. Met behulp van 
Willem Ellis kwam er het één en ander boven 
water, dat behalve voor een japanoloog ook 
voor NEV-leden leuk kan zijn. 
In het geschiedkundig overzicht van de Neder- 
landsche Entomologische Vereening 1845-1895 
schets Van der Wulp de pogingen die onderno¬ 
men zijn om in Nederland een zijdecultuur op te 

zetten. A.J. van Eyndhoven liet, ten koste van 
veel geldelijke opofferingen, onder Brummen 
ene ganse plantage van witte moerbeziebomen 
aanleggen. Helaas deden de zijderupsen {Bom¬ 
byx m o ri) het er niet goed. Ze hadden veel te lij¬ 
den van ziekten, totdat Van Eyndhoven in 1861 
stierf en er een eind kwam aan de onderne¬ 
ming. 
Ook elders in Europa hadden 'gewone' zijderup¬ 
sen veel met ziekten te kampen. Men ging dus 
op zoek naar andere zijde-producerende vlin¬ 
dersoorten. De hoogste verwachtingen had 
men van Antheraea yamamai die het in Japan 
uitstekend deed op eikenloof. Door Pompe van 
Meerdervoort werden in 1863 een groot aantal 
eieren van deze vlinder naar Europa overge¬ 
bracht. Hij heeft eerst zelf kweekpogingen ge¬ 
daan door de rupsen in de duinen van Wasse¬ 
naar uit te zetten, in de vrije natuur. Daar kwa¬ 
men dus ook vogels voor, die korte metten 
maakten met de prille zijdecultuur. 
Op instigatie van de minister van Binnenlandse 
Zaken werden vervolgens eieren ter beschik¬ 
king gesteld aan leden van de NEV. Een aantal 
NEV-leden probeerde hiermee te kweken. Ten 
minste J. Backer (Oosterbeek) en E.A. de Roo 
van Westmaas (Velp) slaagden erin rupsen op 
te kweken tot vlinders, maar het lukte niet daar¬ 
mee door te kweken. 
Een paar jaar later werden nog eens experimen¬ 
ten uitgevoerd met een tweede zending eieren, 
verkregen via de Leidse hoogleraar J.J.P. Hoff¬ 
mann. Ook hiermee liep het slecht af. Het eni¬ 
ge blijvende resultaat was, dat Pompe van 
Meerdervoort en Hoffmann "als erkenning hun¬ 
ner verdiensten in het bezorgen der eieren, het 

Nederlandse Entomologische Vereniging xlix 
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eerelidmaatschap der Entomologische Vereeni- 

ging ontvingen." 

Tezelfdertijd werd er geëxperimenteerd met 

kweken van Philosamia cynthia, een soort die 

het in Frankrijk goed deed. Helaas, ook dit ging 

niet lang goed, zodat geconstateerd moest 

worden dat het Nederlandse klimaat niet echt 

geschikt was voor zijdeteelt. Maar wat niet is, 

kan nog komen. Met een beetje meer broeikas¬ 

effect liggen er misschien interessante alterna¬ 

tieven voor de intensieve varkenshouderij in het 

verschiet. -PK, met dank aan Willem E/lis- 

Literatuur: 

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, 1993. Op zoek 

naar het zachte goud: pogingen tot innova¬ 

tie via een zijdeteelt in Nederland, 17e-20e 

eeuw. 

Wulp, F.M. van der, 1895. De Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging. Geschiedkun¬ 

dig overzicht 1845-1895. 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 3-5 sept.: weekend- 

excursie Duinen van Voorne, kosten ƒ85,- 

per persoon, opgave liefst per e-mail bij 

Oscar Vorst: vorst@xs4all.nl; 20 nov.: work¬ 

shop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 187, 3722GK Bilthoven, 030-2287134. 

4-5 sept.: inventarisatieweekend in de Ach¬ 

terhoek. Doel is het inventariseren van mie¬ 

rensoorten in verschillende natuurgebieden 

in de Achterhoek. Voor dit gebied is geko¬ 

zen, omdat de European Invertebrate Survey 

Nederland nog geen gegevens over deze 

gebieden heeft. Er is dus zinvol werk te 

doen! Deelname voor 20 aug. opgeven bij 

Van Hengel. Kosten: ƒ 35,- voor leden, ƒ 40,- 

voor niet-leden. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 6 nov, 

najaarsbijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw "Killesteijn"te Lexmond. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Bijeenkomsten op 3 

okt. 1999 (Groningen, Kistjesmiddag), 28 

nov. 1999 (Leeuwarden, najaarsbijeen¬ 

komst), 30 ian. 2000 (Leeuwarden, winterbij- 

eenkomst) en 26 mrt 2000 (Groningen, voor- 

jaarsbijeenkomst). 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. 4 sept.: excursie naar Beuninger- 

achterveld / Punthuizen (gemeente Losser), 

onder voorbehoud van organisatie en weer: 

neem s.v.p. contact op met Willem Hol. Bij¬ 

eenkomsten in de Landbouwhogeschool 

("Tropische Landbouwschool", N.B.: achter¬ 

ingang), Brinkgreverweg 69 te Deventer, 

9.30-12.00 op zaterdag 30 okt. 1999. 15 ian. 

2000 en 18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov.: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 

►OVERLIJDENSBERICHTEN 

Op 4 juni is Jitze Verhoeff op 56-jarige leeftijd 

overleden. Naast een veeleisende baan als 

hoofdinspecteur voor de volksgezondheid wist 

hij nog tijd te vinden voor zijn gezin (2 kinderen) 

en hobby's. Hij deed aan modelbouwen en 

kunstschilderen, en verzamelde en bestudeer¬ 

de vlinders. Hij was lid van de NEV sinds 1966 

en specialiseerde zich aanvankelijk in de Nym- 

phalidae (schoenlappers). Later raakte hij meer 

en meer geïnteresseerd in Sphingidae (pijlstaar¬ 

ten). Hij wist daar een belangrijke collectie van 

bijeen te brengen. De laatste jaren probeerde 

hij vooral om zoveel mogelijk gegevens bij el- 
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kaar te brengen over de eerdere stadia van de¬ 

ze groep. Dit deed hij door de literatuur na te 

pluizen en zoveel mogelijk zelf te kweken en te 

fotograferen. Het is jammer dat hij dat belang¬ 

rijke werk niet heeft kunnen voltooien. Hoewel 

waarschijnlijk weinig leden hem kenden, onder¬ 

hield hij warme contacten met andere Sphingi- 

den-geïnteresseerden. -Willem Hogenes- 

Op 20 januari 1999 is S. van Heynsbergen over¬ 

leden, lid van de vereniging sinds 1942 en ge¬ 

specialiseerd in Coleoptera. Daarnaast had hij 

een grote kennis van Lepidoptera, Heteroptera 

en planten. 

Hij was een veldbioloog van grote klasse: hij 

verzamelde niet alleen kevers en wantsen, 

maar hij nam ook veel biologische bijzonderhe¬ 

den waar. Ondergetekende heeft veel Chalci- 

doidea te danken aan Van Heynsbergens oplet¬ 

tendheid 

Naast biologie ging zijn interesse uit naar veler¬ 

lei onderwerpen: geologie, sterrenkunde, ar¬ 

cheologie, talen (vooral Grieks en Latijn). Zijn 

encyclopedische kennis van deze en biologi¬ 

sche onderwerpen maakte hem tot een grote 

hulp voor ieder die een beroep op hem deed. 

Gepubliceerd heeft hij nauwelijks: enkele korte 

mededelingen in Entomologische Berichten o- 

ver soorten nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Hij laat twee collecties na. Een verzameling Le¬ 

pidoptera, veelal afkomstig van een jarenlang 

onderzoek met een continue werkende lichtval 

in 's-Graveland, gaat naar het Natuurhistorisch 

Museum in Zaandam. Zijn verzameling Coleop¬ 

tera bevat vooral materiaal uit Nederland, maar 

ook uit Duitsland en België. Deze wordt opge¬ 

nomen in de collectie van het Zoölogisch Mu¬ 

seum in Amsterdam. -M.J. Gijswijt- 

NB: bovenstaand bericht had In het Vereni¬ 

gingsnieuws van maart geplaatst moeten wor¬ 

den. Door een fout van mij is dat helaas niet ge¬ 

beurd; mijn excuses hiervoor. - Peter Koomen- 

►WEEK VAN HET LANDSCHAP 

Goed nieuws: de week van het landschap (18- 

26 september 1999) staat dit jaar geheel in het 

teken van het Klein Gespuis. Met steun van di¬ 

verse forse subsidiegevers en Herman van 

Veen wordt heel Nederland uitgenodigd zijn 

blikveld een week lang te vernauwen. Alle pro¬ 

vinciale landschappen hebben een programma 

opgezet met aandacht voor insecten, spinnen, 

slakken en platwormen. Hier spelen uiteraard 

een aantal NEV-leden een rol bij. Er is ook een 

fleurig programmaboekje te krijgen (Provinciale 

Landschappen, tel. 035-6285299) met her en 

der informatie over prominente cryptobionten, 

vergezeld van (te?) jolige plaatjes. Een loopke¬ 

ver met laarsjes, een mierenleeuw met schep¬ 

je, een beervlinder met teddybeer, een nachtuil 

met een kaarsje en een vorksprietgamaal met 

surfplank: ik heb het allemaal nog nooit gezien. 

Misschien moet ik dan toch eens met zo'n ex¬ 

cursie mee. Vooral spinnen met een web tus¬ 

sen de voorpoten interesseren mij natuurlijk 

mateloos. Voor zover ik weet komen die alleen 

in Australië en Zuid-Amerika voor, en niet in 

Friesland. Zou ik toch niet goed gezocht heb¬ 

ben? -PK- 

►INTERNET EN INSECTEN: randverschijnselen 

De belangstelling voor insecten neemt toe. De 

richtlijnen op internet voor het correct prepare¬ 

ren van insecten worden steeds gedetailleer¬ 

der. Recepten voor bug blox, banana worm 

bread, rootworm beetle dip, Chocolate Chirpie 

Chip Cookies en de voedingswaarden van en¬ 

kele populaire insecten zijn te vinden op: 

wvwv.ent.iastate.edu/misc/insectsasfood.html 

Wie samen met de kinderen een leuke middag 

wil hebben, kan eens kijken bij The yuckiest 

site on the internet: www.nj.com/yucky/ 

Voor entomologen is vooral de Yucky Bug 

World van belang, waar Ralph Roach ons 

inwijdt in de alle geheimen van de kakkerlak, 

buiten én binnenkant, en alles op voor kinderen 

zeer onderhoudende wijze ('Click on me if you 

wanna see my guts'). Het volgende lijstje vond 

ik zelf zeer aansprekend: 

Roaches By the Numbers (to impress your 

friends): 

6: Number of legs on a cockroach 

Nederlandse Entomologische Vereniging li 
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18: Number of knees on most cockroaches 

(at least!) 

40: Number of minutes cockroaches can 

hold their breath 

48: Number of hours it takes for soft food to 

move through a cockroach's gut 

75: Percentage of time that cockroaches 

spend just resting (how lazy can you 

get?) 

5,000: Number of species of cockroaches 

worldwide 

280 million-h : Years ago that cockroaches are 

thought to have originated (during the 

Carboniferous era) 

Daarnaast bevat de site veel informatie over 

wormen en over wat er allemaal voor dingen in 

je lichaam gebeuren. Als je alles gezien hebt 

kun je nog een yuckie e-card, compleet met 

gedicht, naar een vriend(in) sturen, om hem of 

haar in je affectie voor kakkerlakken of wormen 

te laten delen. 

De manier waarop mensen het geluid van een 

bij fonetiseren, verschilt aanzienlijk van taal tot 

taal, zie wvwv.georgetown.edu/cball/animals/bee.html 

In de meeste talen, inclusief Nederlands, is het 

zoiets als 'bzzzz', in het Afrikaans (Zuid-Afri- 

kaans, neem ik aan) 'zoemzoem'. Meer afwij¬ 

kend zijn 'bhonbhon' (Bengaals), 'wing-wing' 

(Koreaans) en 'surr surr' (Zweeds). Turks is mis¬ 

schien nog het meest realistisch: 'vzzzz'. 

-PK- 

► ANDERE ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

Te koop aangeboden: zo goed als nieuwe loep- 

lamp met knikarm. 22 W lamp, Hytachi-luxo 

LSM-101. Te bevragen bij mw. G.C.J. Bolk- 

Dammers, tel. 071-5610569. 
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Fig. 2. Tremex fuscicornis, 9, view perpendicular on 

ocellar triangle (scale-line: 16 mm). 

Fig. 1. Tremex fuscicornis, 9, dorsal aspect of the head 

(scale-line: 37 mm). 

with 14 segments. 
The forewing is 17 mm long. Position and 

form of the second recurrent vein are as indi¬ 

cated above. Brown setae cover head, thorax, 

trochanters and femora. Those on the frons are 

about 0.5 times the length of the scapus. 
The specimen is rather dark apparently, as 

both the head, except for a brown patch on the 

gena, and the thorax are black, whereas Ber¬ 

land (1947) and Schwenke (1982) indicate 
these parts to be usually mainly ferruginous. 

Antennae black, but segments 3, 4 and 14 

more or less brown. The coxae, trochanters 
and femora are, with the exception of the dis- 

tally brownish front femora, entirely black. 

All tibiae are yellow proximally, and brown¬ 

ish distally, the tarsi are either yellow or 
brownish. The first abdominal segment is en¬ 

tirely black, all the other segments black and 
yellow. 

Distribution and biology 

Larvae of the Tremecinae live exclusively in 
the wood of deciduous trees while those of the 

Siricinae are restricted to coniferous species 
(Benson, 1943). Larvae of the genus Tremex, 

like those of other wood wasps, have a symbi¬ 
otic relationship with wood destroying fungi 

(Schwenke, 1982). 
The genus Tremex contains about 23 spe¬ 

cies, of which T. fuscicornis is the most 
widespread species. It is known from most 

European countries, Russia, China, Japan and 

Korea (Smith, 1978). The locality closest to 
The Netherlands is the Harz region in Ger¬ 
many (C. van Achterberg, personal communi¬ 

cation), the most northern locality of France is 

Fontainebleau (Berland, 1947). The species 
has not been reported from Belgium (Wolf, 

1969; Magis, 1994). 

Tremex fuscicornis occurs in old forests (C. 
van Achterberg, personal communication) and 

its larvae have been reported from a wide vari¬ 
ety of angiosperms, including species of 

Aceraceae, Betulaceae, Fabaceae and Salica- 
ceae (Berland, 1947; Smith, 1978; Schwenke, 

1982). As Tremex usually attack dead or dying 
trees, they are not considered to be of econo¬ 

mic significance (Smith, 1978). 
Ibalia jakowlewi Jacobson (Cynipoidea: 

Ibaliidae) (Nordländer et al., 1996), and some 

species of the genus Megarhyssa (Ichneumo- 
noidea: Ichneumonidae) (Berland, 1947; 
Schwenke, 1982; Kolarov, 1997) have been 

reported as parasitoids of T. fuscicornis. 

Neither I. jakowlewi nor one of the species of 

the genus Megarhyssa has been recorded from 

The Netherlands so far. 
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Aanvullingen op en vraagtekens bij de Nederlandse 

mierenfauna (Hymenoptera: Formicidae) 

Peter Boer 

BOER, P., 1999. ADDITIONS TO AND A DISCUSSION ABOUT THE ANT FAUNA OF THE NETHERLANDS 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE). - ENT. BER., AM ST 59 (9): 141-144. 

Abstract: Myrmica lonae, M. microrubra, Camponotus vagus, Lasius psammophilus and L. platythorax are reported as 

new for The Netherlands. Lasius psammophilus appears to be much more common than its sibling species L. alienus. 

Introduced Camponotus vagus at a coastal locality in the dunes of Noord-Holland already keeps its ground for more than 

26 years. Two rarely reported species, Leptothorax albipennis, formerly identified as L. tuberum, and Lasius meridiona- 

lis appear to be common in the dunes of the province Noord-Holland. Tapinoma erraticum was only found in the sout¬ 

hern part of the province Limburg. Tapinoma ambiguum, often mistaken for T. erraticum, was found in the eastern part 

of The Netherlands, but not in the southern part of Limburg. Most ants formerly identified as Stenamma westwoodi ap¬ 

pear to be S. debile. The hybrid Lormica polyctena x rufa, up till now not known from The Netherlands, appears to be 

locally common. 

Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen. 

Inleiding 

Vanwege de beschrijving van enkele nieuwe 
Europese soorten en het verschijnen van een 

boek over de mieren van Duitsland met vele 

nieuwe taxonomische inzichten en versprei- 
dingsgegevens (Seifert, 1996), werd het tijd 

om de Nederlandse mierenfauna, voor het 
laatst beschreven door Van Boven & Mabelis 

(1986), kritisch onder de loep te nemen. De 

soorten worden behandeld in de volgorde van 

de lijst in Seifert (1996) 
Tenzij anders vermeld bevindt het hierna 

genoemde materiaal zich in de collectie van de 
auteur. 

Naast de hieronder genoemde nieuwe soor¬ 
ten zijn recentelijk twee nieuwe soorten voor de 

Nederlandse fauna gemeld, namelijk Myrmica 

gallienii Bondroit door Seifert (1988a) en 

Leptothorax ajfinis Mayr door Lefeber (1995). 

Nieuwe soorten voor Nederland 

Sinds 1980 zijn acht soorten mieren beschre¬ 

ven, die in Duitsland voorkomen: Myrmica 

microrubra Seifert, Leptothorax slavonicus 

Seifert, Tetramorium thenanum Schulz, La¬ 

sius psammophilus Seifert, L. paralienus 

Seifert, L. platythorax Seifert, L. jensi Seifert 

en Formica paralugubris Seifert (Seifert, 
1996). Op grond van habitatkeuze en versprei¬ 

ding in Duitsland konden de volgende van de¬ 
ze soorten in Nederland worden verwacht: 

Myrmica microrubra, Lasius psammophilus 

en L. platythorax. Inmiddels heb ik deze soor¬ 
ten in Nederland aangetroffen. Tevens worden 

Myrmica lonae Finzi en Camponotus vagus 

(Scopoli) nieuw voor ons land gemeld. 

Myrmica lonae Finzi 

Uit meer dan 100 kolonies verspreid over heel 
Nederland werden werksters verzameld, die ik 
aanvankelijk determineerde als M. sabuleti 

Meinert. Bij nader onderzoek bleek het in vijf 
gevallen te gaan om M. lonae. Al deze exem¬ 
plaren waren afkomstig uit de provincie 
Overijssel en werden respectievelijk verza¬ 

meld in 1994 op 28 mei te Hardenberg en op 
29 en 31 mei te Ommen (Amersfoort-coördi- 
naten 228/9-505) en in 1998 op 1 mei te 
Hezingen (Amersfoort-coördinaten 256-494 

en 256-496). 
Of M. lonae een goede soort is, is voorals¬ 

nog niet duidelijk. Seifert (1996) noemt haar 
als soort, maar laat de mogelijkheid open dat 
het hier om een sterk afwijkende vorm van M. 

sabuleti gaat. Volgens Wardlaw et al. (1998) 
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komt M. lonae voor in nattere habitats dan M. 

sabuleti, onder andere in Nederland! 

Myrmica microrubra Seifert 

Van deze permanent sociaalparasitaire soort 

vond ik op 12 augustus 1997 wijfjes en man¬ 

netjes in een kolonie van Myrmica rubra 

(Linnaeus) in een vermolmde berk in de bos- 

wachterij Schoorl (Amersfoort-coördinaten 

105-521). 

Camponotus vagus (Scopoli) 

Omstreeks 1960 en in 1972 zijn er in de Ken- 

nemerduinen bij Bloemendaal twee kolonies 

van deze soort uitgezet door P. Dijkstra. De 

kolonies waren afkomstig uit West-Frankrijk. 

In 1997 werd door Dijkstra en mij een vitale 

kolonie gevonden bij Bloemendaal (Amers¬ 

foort-coördinaten 101-491). Bovendien bleek 

een uitwerpsel van een groene specht werk¬ 

sters van deze soort te bevatten. Omdat de ge¬ 

vonden kolonie niet door spechten was be¬ 

schadigd, wijst dit op het bestaan van nog 

meer kolonies van C. vagus in de omgeving. 

De vermelding van C. vagus door De Jonge 

(1988) heeft betrekking op langdurige overlast 

(vijfjaar) in een woning te Waddinxveen, ver¬ 

oorzaakt door een kolonie in een spouwmuur 

en dakisolatie. Als mogelijke herkomst werd 

Zuid-Frankrijk genoemd. 

Lasius psammophilus Seifert 

Lasius alienus (Förster) is door Seifert (1992) 

opgesplitst in drie soorten: L. alienus, L. para- 

lienus en L. psammophilus. De laatste is in de 

Noord-Hollandse duinen de meest algemene 

mier in pioniervegetaties, zandige vegetaties, 

speelweiden, recreatievelden, langs paden en 

tussen en onder de bestrating van wegen. Uit 

een steekproef uit als L. alienus gedetermi¬ 

neerd materiaal in de collectie van het Zoölo¬ 

gisch Museum van Amsterdam (ZMA) bleek 

het overgrote deel te behoren tot L. psammo¬ 

philus. Het betrof exemplaren uit Hilversum, 

Laag-Soeren, Laren (Noord-Holland), Nijme¬ 

gen, Nunspeet, Ootmarsum, Putten en Wapen¬ 

veld. In de collectie van het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum te Leiden trof ik 

geen uit Nederland afkomstige L. alienus aan. 

De als zodanig gedetermineerde mieren ble¬ 

ken allen L. psammophilus te zijn. In mijn col¬ 

lectie bevinden zich ook exemplaren van 

Goeree, Gaasterland en Midden-Limburg. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan beschikt 

alleen het ZMA over enkele exemplaren van 

Lasius alienus uit Nederland. De mieren zijn 

afkomstig uit Bemelen en zijn verzameld op 

13 juni 1937. Het lijkt er dus op dat L. alienus 

in Nederland zeldzaam is en mogelijk beperkt 

tot Zuid-Limburg. 

Lasius platythorax Seifert 

Lasius niger (Linnaeus) is opgesplitst in L. ni- 

ger en L. platythorax (Seifert, 1991). De laat¬ 

ste is een zeer algemene soort in bossen en 

hoogopgaande struwelen in de duinen van 

Noord-Holland (Boer, 1997). De kolonies be¬ 

vinden zich in dood hout van allerlei soorten 

bomen en in humus en plantenzoden met veel 

dode plantenresten. Buiten de duinen heb ik L. 

platythorax verspreid over heel Nederland 

aangetroffen. 

Door Van Boven & Mabelis (1986) wordt 

Lasius niger de meest algemene mier van 

Nederland genoemd. Ondanks de afsplitsing 

van L. platythorax is dit waarschijnlijk nog 

steeds zo. Lasius niger komt verspreid over 

heel Nederland voor. In gebieden met mense¬ 

lijke activiteiten (wegen, parken, tuinen, dor¬ 

pen, steden, industrieterreinen en sportvelden) 

is het zonder twijfel de meest algemene mie¬ 

rensoort. In bossen, duinen, heidevelden, 

vochtige heidevelden, graslanden en andere 

natuurgebieden is L. niger beslist niet alge¬ 

meen en zeker niet de dominante mierensoort. 

In bossen waar weinig zon tot de bodem door¬ 

dringt, ontbreekt L. niger geheel, in tegenstel¬ 

ling tot L. platythorax. 

Soorten ter discussie 

Een aantal door Van Boven & Mabelis (1986) 

genoemde Nederlandse soorten staat door de 

publicaties van Seifert ter discussie. 
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Leptothorax tuberum (Fabricius) en 

L. albipennis Curtis 

In de Noord-Hollandse duinen heb ik honder¬ 
den kolonies van deze tweelingsoorten onder¬ 

zocht. Steeds ging het om L. albipennis (= L. 

tuberointerruptus Forel). Van Boven & Mabe- 

lis (1986) noemen L. albipennis niet. Nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen of L. tuberum 

in Nederland voorkomt, maar waarschijnlijk is 

dit niet het geval, omdat L. tuberum ook in het 
westen van Duitsland ontbreekt (Seifert, 

1996). 

Stenamma debile (Förster) en S. westwoodi 

Westwood 

Nederlands materiaal van Stenamma werd tot 

voor kort gedetermineerd als S. westwoodi. 

Werksters afkomstig uit Gaasterland, de 
Noord-Hollandse duinen, Midden-Limburg en 

Noordoost-Overijssel determineerde ik als S. 

debile. Door mij bekeken mieren uit de collec¬ 

tie van het Nationaal Natuurhistorisch Mu¬ 

seum te Leiden bleken eveneens S. debile te 

zijn. Mannetjes van Stenamma zijn gemakke¬ 
lijker te determineren. Helaas waren er slechts 

twee exemplaren beschikbaar, één mannetje 

bevond zich in de collectie van het Nationaal 

Natuurhistorisch Museum te Leiden (Auster¬ 
litz, verzameld op 3 september 1941) en één 

kreeg ik via J. de Rond (Epe, Gelderland, da¬ 

tum onbekend). Ook in deze gevallen ging het 

om S. debile. 

Overigens schrijft DuBois (1993): “S. 

westwoodi appears to be limited to England, 
Wales, and neighbouring areas in continental 

Europe [only known from an unspecified loca¬ 

lity in Belgium], This may be an artifact of 
collecting.” A1 met al is het voorkomen van S. 

westwoodi in Nederland zeer twijfelachtig. 

Tapinoma erraticum (Latreille) en T. 
ambiguum Emery 

Van Boven & Mabelis (1986) beschouwden 
Tapinoma erraticum als zeldzaam. Over de 
verspreiding van T. ambiguum schrijven zij zo 

als goed als niets: er wordt volstaan met de 

mededeling dat T. ambiguum voor het eerst 
werd gevonden in Midden-Limburg in 1944. 

Recent door mij verzameld materiaal uit het 
Meinweggebied in Midden-Limburg (Amers- 

foort-coördinaten 208-354) op 7 september 

1996, uit het Leudal (Amersfoort-coördinaten 
192-361) op 14 juni 1997 en 6 juni 1999 en 

Hezingen, Overijssel (Amersfoort-coördinaten 
256-494) op 1 mei 1998 betrof T. ambiguum. 

De Tapinoma erraticum-collectie van het 
Zoölogisch Museum Amsterdam bestaat uit 
beide soorten. De uit Zuid-Limburg (Bernden, 

Eys, Schin op Geul en Slenaken) afkomstige 

exemplaren behoren tot T. erraticum. 

Exemplaren uit Bennekom, Leersum en Otter- 

lo bleken T. ambiguum te zijn. De Tapinoma 

erraticum-collectie van het Nationaal Natuur¬ 

historisch Museum te Leiden zijn juist gede¬ 

termineerd en allen afkomstig uit het uiterste 
zuiden van Limburg. 

Lasius rabaudi (Bondroit) en L. 
meridionalis (Bondroit) 

Seifert (1988b) maakt onderscheid tussen 

Lasius meridionalis en de alleen op het 
Iberisch schiereiland voorkomende L. rabau¬ 

di. Van Boven & Mabelis (1986) noemen al¬ 
leen L. rabaudi, omdat zij L. meridionalis als 

een synoniem van L. rabaudi beschouwen. 
Van deze soort melden zij één zekere en drie 

mogelijke Nederlandse vondsten. In de 
Noord-Hollandse duinen is L. meridionalis al¬ 
gemeen. Zij komt voor in dezelfde habitat als 
L. psammophilus en is hier als temporair soci- 

aalparasiet in kolonies van L. psammophilus 

aangetroffen. Volgens Seifert (1996) is L. 

psammophilus de belangrijkste gastheer voor 

L. meridionalis. 

Formica polyctena x rufa 

Over het voorkomen van hybriden tussen 
Formica polyctena Förster en F. rufa Lin¬ 
naeus in Nederland heb ik geen gegevens kun¬ 
nen vinden. Volgens Seifert (1996) komen ko¬ 

lonies van hybriden veelvuldig voor. In de 
duinen van Schoorl (Boer, 1999) komen ze 
plaatselijk in hoge dichtheden voor, evenals in 
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het Robbenoordbos (Wieringermeer) en de 

Zuid-Hollandse duinen (Noordwijk). Verder 

heb ik hybriden waargenomen op de Utrechtse 

Heuvelrug, de Veluwe en in de Achterhoek. 
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Callidium aeneum, een nieuwe boktor (Coleoptera: 

Cerambycidae) voor Nederland 

J. G. M. Cuppen 

CUPPEN, J. G. M, 1999. CALLIDIUM AENEUM, A NEW LONGHORN BEETLE (COLEOPTERA: CERAMBYCI¬ 

DAE) FOR THE NETHERLANDS. - ENT. BER., AMST. 59 (9): 145-147. 

Abstract: One female of Callidium aeneum (Coleoptera: Cerambycidae) was collected on 15 May 1999 in the Mastbosch 

near Breda (province of Noord-Brabant). Hitherto, this species was considered in The Netherlands as an imported spe¬ 

cies. The sampling-locality, amidst of a forest, makes import via transport of wood very unlikely. The status of C. ae¬ 

neum as indigenous species is shortly discussed. 

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede. 

Inleiding 

Boktorren (Cerambycidae) vormen een kleur¬ 

en vormenrijke groep van middelgrote tot gro¬ 

te kevers. Om die reden worden ze veelvuldig 
afgebeeld in populaire determinatiewerken en 

veel coleopterologen zijn ooit begonnen met 

het verzamelen van juist deze familie. Het 
blijkt dan echter al snel dat het aantal soorten 

boktorren, dat men in Nederland in het veld te¬ 

genkomt, beperkt is tot enkele bloem-, hout¬ 
en wespenbokken. Vele van de andere afge- 

beelde soorten komen öf niet voor in Neder¬ 

land, of, blijkens de kleine lettertjes, worden 
wel eens met boomstammen of houtproducten 

geïmporteerd uit het buitenland. De aange¬ 
voerde larven, poppen, of imago’s bevinden 

zich in of achter schors of in het hout, overle¬ 
ven het transport en vliegen op zeker moment 

uit. De boktorren worden dan vooral aange¬ 

troffen op en rond houtzagerijen, klompenma¬ 
kerijen, papierfabrieken, houtskoolbranderij- 

en en dergelijke, of simpel binnenshuis. Het 

spreekt vanzelf dat soorten, die uitsluitend via 
import uit Nederland bekend zijn, niet tot de 

inheemse fauna worden gerekend. In Brakman 
(1966) worden drie geïmporteerde boktor- 
soorten genoemd, onder andere Callidium ae¬ 

neum De Geer. 

Callidium aeneum De Geer 

De vermelding van Callidium aeneum als “im¬ 

port-soort” in Brakman (1966) is waarschijn¬ 

lijk gebaseerd op de vermelding in Everts 
(1923). Deze noemt de vangst van een vrouw¬ 

tje van C. aeneum door C. J. Dixon te Loos- 

duinen op planken afkomstig uit Duitsland. 
Het betreffende exemplaar bevindt zich in de 

collectie Everts in Naturalis (Leiden). Voor 
zover mij bekend is dit de enige Nederlandse 

waarneming van deze soort: in de collecties 
van Naturalis, het Zoölogisch Museum (Am¬ 

sterdam), de Plantenziektenkundige Dienst 
(Wageningen) en de vakgroep Entomologie 

(LUW, Wageningen), als in de privé-collec- 
ties van A. Teunissen (Vlijmen), P. Poot 

(Maastricht), O. Vorst (Utrecht) en Th. Heijer- 
man (Wageningen) zijn geen Nederlandse 

exemplaren van C. aeneum aanwezig. 

Op 15 mei 1999 werd door mij midden in 
het Mastbosch te Breda (Noord-Brabant) een 
nog niet geheel uitgehard vrouwtje verzameld, 
hangend aan een grasspriet van bochtige sme- 

le (Deschampsia flexuosa (L.) Trim). De de¬ 
terminatie met Harde (1966) of Bense (1995) 

is relatief eenvoudig door de metaalgroene 
glans van de gehele bovenzijde (met name de 
dekschilden) en de opvallend onregelmatige, 

grove netvormige rimpels op het apicale (3/4) 
deel van de onbehaarde dekschilden. Calli¬ 

dium violaceum (Linnaeus), de enige andere 
vertegenwoordiger van dit geslacht in Neder¬ 

land, heeft een violetblauwe kleur en grof be- 

stippelde dekschilden. 
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Vindplaats 

Callidium aeneum werd verzameld in de gra¬ 

zige berm van een zandig bospad (Schapen- 

dreef) in het Mastbosch. In dit gevarieerde 

bosgebied met afwisseling van loof- en naald¬ 

bomen zijn zomereik (Quercus robur L.), 

Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), berk 

(.Betula sp.), grove den (Pinus sylvestris L.) en 

fijnspar (Picea abies (L.) Karsten) de meest 

voorkomende boomsoorten, met een struik- 

laag van voornamelijk braam (Rubus sp.), 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina 

Ehrh.), sporkehout (Frangula alnus Miller) en 

lijsterbes (Sorbus aucuparia L.). De kruidlaag 

bestaat voornamelijk uit bochtige smele 

(.Deschampsia flexuosa), Dryopteris sp., ran¬ 

kende helmbloem (Ceratocapnos claviculata 

(L.) DC.), valse salie (Teucrium scorodonia 

L.), blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.) 

en, op iets vochtigere plaatsen, pijpestrootje 

(.Molinia caerulea (L.) Moench). Het bos rond 

de vindplaats bestaat uit grove den met veel 

opslag van Amerikaanse eik en als ondergroei 

bochtige smele en pijpestrootje. Onder de den¬ 

nen liggen veel afgebroken, grote takken. De 

vindplaats ligt op ongeveer 250 m van de 

dichtstbijzijnde doorgaande weg (Meerselse 

Dreef of Galderseweg). In de onmiddellijke 

nabijheid lagen geen houtstapels; op enige af¬ 

stand waren wel enkele percelen grove den 

uitgedund, waarvan de stammen verspreid 

over het terrein lagen. Voor zover mij bekend 

bevinden zich in de wijde omgeving geen 

houtzagerijen of andere houtverwerkende be¬ 

drijven. 

Verspreiding 

Het Europese areaal van Callidium aeneum 

strekt zich uit van Zuid-Italië en Griekenland 

tot aan de boomgrens in Scandinavië (Bense, 

1995). In het westen loopt de verspreidings- 

grens van het oosten van Frankrijk, via België 

(Muylaert, 1990) en het westen van Duitsland 

(Baumann, 1997) naar het zuidoosten van 

Noorwegen. Uit Duitsland is C. aeneum be¬ 

kend van alle onderscheiden deelgebieden 

(Köhler & Klausnitzer, 1998) en wordt overal 

als een inheemse soort beschouwd. In het aan 

Nederland grenzende Rheinland liggen de 

vindplaatsen voornamelijk in montane gebie¬ 

den, maar er is een recente vondst bekend uit 

het laagland van Wesel, Diersforster Wald 

(Baumann, 1997). De (weinige) Belgische 

vondsten stammen zowel uit de Ardennen als 

uit de omgeving van Brussel en Antwerpen 

(Muylaert, 1990). In de collectie Berger 

(Naturalis) bevindt zich een exemplaar verza¬ 

meld te Achel in mei 1985. De vindplaats in 

het Mastbosch valt dus min of meer buiten het 

aaneengesloten areaal van C. aeneum. 

Ecologie, fenologie 

Volgens Bense (1995) ontwikkelt Callidium 

aeneum zich in naaldbomen (Abies sp., Pinus 

sp., Larix sp., Picea sp. and Juniperus sp.) en 

incidenteel in loofbomen (Fagus sp., Quercus 

sp. en Acer sp.). De larven voeden zich onder 

de schors van dode takken van doorgaans 4-6 

cm diameter, maar ook in stronken of in 

boomtoppen. De levenscyclus beslaat twee 

jaar en de verpopping vindt plaats in het voor¬ 

jaar. De adulten verschijnen in mei en juni. 

Volgens Baumann (1997) zijn de imago’s te 

vinden in de periode mei tot september met 

een optimum in juni en juli. 

Voor Nordrhein neemt Baumann (1997) 

aan dat Pinus sylvestris de houtsoort is, waar¬ 

in C. aeneum zich normaal gesproken ontwik¬ 

kelt. De grove den is aan het einde van de vo¬ 

rige en het begin van deze eeuw op grote 

schaal aangeplant in laaglandgebieden in 

Duitsland, België en Nederland. Deze aan¬ 

plant is echter niet direct gevolgd door een uit¬ 

breiding van het areaal van C. aeneum. De 

meeste vondsten uit Nordrhein dateren van na 

1950 en, ondanks het beperkte aantal vind¬ 

plaatsen, wordt de soort daar als sterk toene¬ 

mend beschouwd (Baumann, 1997). In 

Nederland en België is nog geen sprake van 

een duidelijke toename van het aantal waarne¬ 

mingen van C. aeneum. 

Discussie 

Het is evident dat de eerste vondst van Calli- 
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dium aenewn in Nederland betrekking had op 

import (Everts, 1923). Voor de huidige vondst 
is dit om twee redenen veel minder waar¬ 

schijnlijk. Ten eerste is de aanvoer met hout in 

het Mastbosch onwaarschijnlijk: er waren 
geen houtstapels, noch bevindt zich in de di¬ 

recte omgeving houtverwerkende industrie. 

Bovendien ontwikkelt de soort zich vooral in 

relatief dunne takken, die slechts zelden ge¬ 

transporteerd worden. Ten tweede blijkt C. ae- 

neum volgens Baumann (1997) een slechte 

verbreider te zijn, die in Nordrhein de aanplant 

van Pinus sylvestris slecht volgt. Desondanks 
zijn er recente waarnemingen uit het laagland 

van Duitsland en België. Natuurlijke uitbrei¬ 
ding van het areaal is dus kennelijk niet uitge¬ 

sloten. Om bovenstaande redenen dient C. ae- 

neum opgenomen te worden in de lijst van 

Nederlandse Coleoptera. Hopelijk wordt deze 
waarneming spoedig gevolgd door andere, zo¬ 

dat de status “inheems” met meer zekerheid 
kan worden toegekend. 
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Nieuwe literatuur liter; 

ANDRÉ HOLLANDE & JEAN THÉROND, 

postuum gepubliceerd door GIOVANNI 

DELLACASA, 1998. Aphodiidae du nord 

de l’Afrique (Coleoptera Scarabaeoidea). - 

Monografie Museo regionale scienze naturali, 

Torino 21: 1-280; 371 fig; ca. 200 ref; index 9 

kolommen. Museo regionale di scienze natur¬ 

ali, Torino (Via Giolitti 36, 10123 Torino, 

Italië), ISBN 88-86041-18-7. Prijs (gebonden, 

excl. portokosten) Lire 80.000,-. 

Deze liefdevol verzorgde uitgave is gebaseerd 

op een manuscript uit de zeventiger jaren (al 

zijn er enkele toevoegingen van later datum). 

Dellacasa wijst er in zijn inleiding op dat het 

boek met zorg gelezen moet worden, omdat 

uiteraard bepaalde zaken achterhaald zijn, niet 

in het minst door de publicaties van hemzelf. 

Desondanks is het boek niet alleen historisch 

van belang, maar vormt het door zijn mooie il¬ 

lustraties en gedetailleerde beschrijvingen een 

waardevolle bijdrage tot de keversystematiek. 

Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 5. 

Polyphaga. 4, 1999. BERNHARD KLAUS- 

NITZER ed.; pp 336; 1344 fig; index 14 ko¬ 

lommen. Gustav Fischer Verlag (Postfach 

10 05 37, D-07745 Jena, Duitsland), ISBN 3- 

8274-0888-1. Prijs (gebonden) DM 198,-. 

Wat ooit begon als een supplement bij Die 

Käfer Mitteleuropas, begint zich meer en meer 

als een soort tijdschrift te ontpoppen. In dit 

deel worden weer de larven van een aantal uit¬ 

eenlopende families besproken van de Hydro- 

philoidea (in het bijzonder Histeridae), Dero- 

dontoidea (Derondontidae), Dermestoidea 

(Nosodendridae), Cucujoidea (onder meer de 

Coccinellidae) en tien families van de Tene- 

brionoidea. Dat is ietwat een hap-snap verza¬ 

meling, wat ten dele samenhangt met de nog 

onvolledige kennis van de keverlarven; het 

- geeft daarmee wel een goed beeld van de gro¬ 

te vormenrijkdom aan keverlarven. 

MAURICE HULLÉ, EVELYNE TURPEAU, 

FRANÇOIS LECLANT & MARIE-JEANNE 

RAHN, 1998. Les pucerons des arbres frui¬ 

tiers: cycles biologiques et activités de vol: 

1-77; gekl. illustr. Institut National de Recher¬ 

che Afronomique, INRA (RD 10, F 78026 

Versailles Cédex, Frankrijk), ISBN 2-7380- 

0789-9. Prijs (paperback) F 120,- + portokos¬ 

ten. 

Dit kleine, aantrekkelijk uitgevoerde boekje 

bevat een inleiding tot de biologie van de 

bladluizen die optreden in boomgaarden in 

Frankrijk. Levenscyclus en vlucht krijgen, zo¬ 

als de titel aangeeft de meeste aandacht, maar 

er wordt ook ruimte besteed aan biologie en 

natuurlijke vijanden. Er zijn veel illustraties, 

vooral habitus-foto’s, daarnaast versprei- 

dingskaartjes en vluchtschema’s. 

K. A. EFETOV & G. M. TARMANN, 1999. 

Forester moths: the genera Theresimima 

Strand, 1917, Rhagades Wallengren, 1863, 

Jordanita Verity, 1946, and Adscita 

Retzius, 1783 (Lepidoptera: Zygaenidae, 

Procridinae): 1-192; 415 (141 col.) illustr.; 

ca. 320 refs; indices (vlinders, auteursnamen, 

waardplanten) 14 kolommen. Apollo Books 

(Kirkeby Sands 19, DK-5771 Stenstrup, 

Denemarken), ISBN 87-88757-23-4. Prijs 

(gebonden) DK 460,- + porti. 

Voor wie van zygaeniden houdt is dit vast een 

prachtig boek; de vele genitaaltekeningen 

(door de jong-gestorven tekenaar V. V. Kis- 

lovsky, aan wie het boek is opgedragen) zijn 

inderdaad schitterend. Voor anderen is het een 

wat ongewoon samenraapsel van een catalo¬ 

gus, type-lijst, tabellen (maar geen beschrij¬ 

vingen), een omvangrijke literatuurlijst, en 
een paar korte artikelen. 
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Neotropical Pterophoridae 13: 

Michaelophorus, a new name for Shafferia Gielis, 1993, 

with a review of the genus and description of two new 

species (Lepidoptera) 

C. Gielis 

GIELIS, C„ 1999. NEOTROPICAL PTEROPHORIDAE 13: MICHAELOPHORUS, A NEW NAME FOR SHAFFERIA 

GIELIS, 1993, WITH A REVIEW OF THE GENUS AND DESCRIPTION OF TWO NEW SPECIES (LEPI¬ 

DOPTERA). - ENT. BER., AMST. 59 (10): 149-156. 

Abstract: Michaelophorus is proposed as a new name for Shafferia Gielis, 1993, junior homonym of Shafferia Walcott, 

1917 (Crustacea). A review of the genus is given and two new species are described: M. shafferi spec. nov. and M. hod- 

gesi spec. nov. 

C. Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

After the publication of the generic revision of 

the Pterophoroidea in 1993, Dr Alma Solis 

drew my attention to the creation of a homo¬ 

nym. In checking references it came evident 
that the genus name Shafferia had been used 

by Walcott in 1917 to describe a genus in the 

Crustacea. A corrective action had to be un¬ 

dertaken to prevent continuation of this 
nomenclatory problem. 

The genus has a Neotropical distribution, 

reaching from the southern states of the USA 

to northern Argentina. The genus contains 
three known species, and in recent examined 

Pterophoridae two hitherto not recognised 

species, from Brazil and Puerto Rico, were 

found. The species are described and their 
genital structures illustrated. 

The following abbreviations are used. BM: 
British Museum Natural History, London, 
Great Britain; BMNH: British Museum (Natu¬ 

ral History), London, Great Britain; CG: Cees 

Gielis, Lexmond, The Netherlands; CNC: 
Canadian National Collection, Ottawa, Onta¬ 

rio, Canada; LACM: Los Angeles County 
Museum, Los Angeles, California, USA; 
NEENA: Netherlands Entomological Expedi¬ 

tion Northern Argentina; USNM: United 

States Natural History Museum, Washington 

D.C., USA 

Michaelophorus nom. nov. 

Type-species: Oxyptilus nubilus Felder & Rogenhofer, 

1875. 

Michaelophorus nom. nov. is proposed as a 

replacement name for Shafferia Gielis, 1993, 

junior homonym of Shafferia Walcott, 1917 

(Crustacea). 

Checklist 

dentiger (Meyrick, 1916) (Oxyptilus), comb, 

nov., Guyana. 

hodgesi Gielis, spec, nov., Puerto Rico. 
indentatus (Meyrick, 1921) (Oxyptilus), 
comb, nov., USA (Texas, New Mexico). 

(= virilis (Meyrick, 1916) (Platyptilia), 

Colombia). 
nubilus (Felder & Rogenhofer, 1875) (Oxy¬ 

ptilus), comb, nov., Colombia. 
shafferi Gielis, spec, nov., Brazil (Distrito Fe¬ 

deral). 
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Michaelophorus dentiger (Meyrick, 1916) 

(fig. 1-3) 

Oxyptilus dentiger Meyrick, 1916: 557-558. 

Shafferia dentiger, Gielis, 1993: 36. 

Material examined 

Holotype: <3, British Guyana, Georgetown, iv (Parish), 

prep BM 18855 (BMNH). 

Argentina: Salta, Los Medanos, 5 km E Cafayate, 1650 m, 

9.xi.l995 (NEENA sta 5), 19, (CG); Jujuy, P. N. 

Calilegua, Mirador, 800 m, 20.xi.1995 (NEENA sta 14), 

13, 1 9, (CG); Salta, 1 km NW Senda, along RN 34, 500 

m, 25.xi. 1995 (NEENA sta 17), 4<3, 5 9, 3 without ab¬ 

domen, (CG); Catamarca, 45 km E Beien, 900 m, 

5.XÜ.1995 (NEENA sta 22), 3, 3 9, prep CG 2637 (CG); 

Catamarca, 3 km N Andaluca, 900 m, 6.xii. 1995 (NEENA 

sta 23), 43,39, prep CG 2636 (CG); La Rioja, Vallecito, 

11 km NW Chilecito, 1400 m, 7.XÜ.1995 (NEENA sta 

24), 13 (CG); La Rioja, Banados del Pantano, 28 km E 

San Bias, 900 m, 8.XÜ.1995 (NEENA sta 25), 29 (CG); 

Catamarca, 9 km SE Andalgala, 1100 m, ll.xii.1995 

(NEENA sta 27), 2 9 (CG); Tucuman, San Javier, 16 km 

NWN Tucuman, 1010 m, 18.xii. 1995 (NEENA sta 29), 

1 9 (CG); Salta, Quebrada del Toro, 6 km NW Campo 

Quijano, 30 km W Salta, 1650 m, 18.i. 1996 (NEENA sta 

56), 1 3 (CG). Brazil: S Matto Grosso, E of Amolar, Rio 

Carcara, 50 m, 26-28.viii.1978 (B.V. Ridout), 1 9, gent. 

CG 5036 (BMNH); D(istrito) F(ederal), Planaltina, 15° 

43’S, 47° 42’W, 1000 m, 20.iv.1982 (V. O. Becker), 13, 

1 9, gent. CG 6032 (3 ), 3896 ( 9 ) (Becker nr 40044, CG); 

DF, Planaltina, 15° 43’S, 47° 42’W, 1000 m, 12.xii.1982 

(V. O. Becker), 1 9, prep CG 3894 (Becker nr 40755); 

M(atto) G(rosso), Unaf, 700 m, 27.ix.1983 (V. O. 

Becker), 13, prep CG 3895 (Becker nr 49462). Cuba: 

G(uan)t(a)n(a)mo, Imias, 10 m, 17.vii. 1990 (V. O. 

Becker), 33, 69, gent. CG 3648 (3) (Becker nr 72824, 

CG). Cucaçao: Asencion, 12.ii.1987 (W. E. Steiner & M. 

S. Swearingen), 1 3, among Hippomane mancinella, gent. 

CG 3430 (USNM). Ecuador: Guayas prov. La Libertad, 

Punta Barandua, 5 m, 30-314.1996 (V. Pelz), 13, prep 

CG 3852 (V. Pelz). Honduras: Fco Morazan, 5 km S El 

Fig. 1-3. Michaelophorus dentiger (Meyrick), genitalia. 1, 3, Guyana, Georgetown, iv (Parish), prep BM 18855 

(BMNH); 2. 3, Brazil, Distrito federal, Planaltina, 1000 m, 20.iv. 1982 (V. O. Becker), prep CG 6032 (Becker nr 40044); 

3, 9, Brazil, Matto Grosso, Rio Carcara, E of Amolar, 50 m, 26-28.viii. 1978 (B.V. Ridout), prep 5036 (BMNH). 
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Zamorano, Lorenzano Road, 17.V.1994 (B. D. Gill), 1 6, 

prep CG 2735 (CG). Nicaragua: Leon, 20.i. 1993 (M. 

Pojatshih), 1 9, prep CG 6367 (Mus Leon); Cararo, Bio 

Chococente, 11° 30’N 86° 10’W, 1 l-13.ix.1992 (Maes, 

Martinez & Lopez), 46, 49, prep CG 6368 (Mus Leon, 

CG). Paraguay: Paraguari, Sapucay, 15.vi. 1995, 

23.ix.1995, 4.x. 1996 (U. Drechsel), 26, 29, (CG); Alto 

Parana, Itabo, 18.xii. 1995 (U. Drechsel), 19, (CG). 

Venezuela: Arag(ua), Rancho Grande, 1100 m, 10- 

21.ii.1969 (Duckworth & Dietz), 1 6, gent. CG 3437 (US- 

NM). 

Diagnosis 

The species is characterized by the brown- 
grey colour. 

Redescription 

Male, female. Wingspan 13-15 mm. 

Head brown-grey, appressedly scaled. Col¬ 

lar with some erect scales. Palpae grey-brown, 

speckled white, slender, one and a half times 
eye-diameter. Second segment of palpae has 

no extending hair brush along third segment. 

Antennae shortly ciliated, ringed black-brown 

and grey-white. 
Thorax and tegulae brown-grey. Mesotho- 

rax ferruginous-white. Hindlegs black-brown, 
with two pairs of spurs of equal length. Spurs 

dark brown, speckled with white scales, 

around both bases a scale brush. Forewings 

cleft from 3/5, colour brown-grey. Markings 
black-brown consisting of a discal spot, a spot 

at base of cleft, a transverse band centrally in 

first lobe and an apical darkening in both 
lobes. White costal spot at 1/3 of first lobe, 

mid-terminal in second lobe and an ochreous 

subterminal line in both lobes. Fringes grey. 
At dorsum of wing scale-teeth at 1/3, 1/2 and 

2/3, around the anal angle and at the termen 
near the apex of both lobes. Underside dark 
brown, with pale markings as above. Hind- 

wings grey. Fringes grey. At dorsum of third 
lobe a scale-tooth at 4/5, and some dark, pro¬ 

nounced scales at apex and between the scale- 
tooth and wing base. Underside grey-brown. 

Venous scales black, in a single row. 
Male genitalia (fig. 1): Valvae symmetri¬ 

cal, largely rounded, with a curved cucullar 

spine before the tip. Tegumen simple, arched. 

Uncus extending from tegumen, poorly differ¬ 

entiated. Saccus rather well-developed, with 
some sclerotised ridges. Vinculum reaching 

towards tegumen with back-stretching anellus 
arms. Aedeagus small, curved. 

Female genitalia (fig. 3): Ostium slightly 
excavated. Antrum funnel-shaped, rather 

short. Ductus bursae long, slender. Bursa 
copulatrix vesicular, centrally covered by 

minute spiculae, and a pair of signa in a longi¬ 

tudinal moon-shape. Apophyses posteriores 
three times longer than papillae anales. 
Apophyses anteriores short, half the length of 

papillae anales. A lateral vesicular intrusion at 
junction between 6th and 7th stemite . 

Ecology 

The moth flies the year round, probably in a 

series of successive generations. The actual 

time of appearance is related to the climato¬ 
logical and environmental circumstances. The 
hostplant is unknown, although it has been 

collected flying among Hippomane mancinel- 

la Linnaeus. 

Distribution 

Argentina (Catamarca, La Rioja, Tucuman, 
Salta, Jujuy), Brazil (Distrito Federal, Matto 

Grosso), British Guyana, Cuba, Curaçao, 
Ecuador, Honduras, Paraguay and Venezuela 

(Aragua). 

Remarks 

The male genitalia show some variation in the 

shape of the valvae, developing into a lanceo¬ 
late appearance (fig. 2), and a reduced length 

of the saccular spine. 

Michaelophorus hodgesi spec. nov. 

(fig. 4) 

Material examined 

Holotype: 6, Puerto Rico, 7 km S Ciales, 3.100’ (= 945 
m), 27.V.1969 (W. Plath), ultraviolet light, gent. CG 5206 

(CG). 
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Diagnosis 

The species is characterized by its small size, 

pale colour and markings, the elongate male 

genital valvae with pronounced single spines. 

Description 

Male. Wingspan 10 mm. 

Head appressedly scaled, collar and frons 

ochreous-white. Palpae one and a half times 

eye-diameter, grey-white, slender. Antennae 

grey-brown, shortly ciliated. 

Thorax, tegulae and mesothorax worn. 

Forelegs grey-white, with longitudinal pale 

brown line along femur. Midlegs and hindlegs 

as fore legs, with two pairs of spurs of equal 

length; spurs and legs laterally with pale 

brown longitudinal line. Forewings cleft from 

2/5, whitish. Markings very pale brown, con¬ 

sisting of a dash across basal quarter of both 

lobes, with some darkening at base of cleft; 

dash gradually turns whitish and darkens 

again in middle of lobes, fainting towards 

apices. Fringes greyish with white scales 

around apices and small brown streak at 4/5th 

of dorsum of first lobe and close to apex, at 

2/3rd and half of second lobe. Underside pale 

ochreous. Hindwings greyish white. Fringes 

grey. A brown scaletooth at 4/5th of third 

lobe, present in costal and dorsal fringes. 

Underside pale ochreous. Venous scales fer- 

Fig. 4-6. Michaelophorus, genitalia. 4, M. hudgesi spec, nov., holotype <3, Puerto Rico, 7 km S Ciales, 3.100' (= 945 m), 

27.V.1969 (W. Plath), ultraviolet light, gent. CG 5206 (CG); 5-6, M. indentatus (Meyrick); 5, <3, Mexico, Baja California 

del Sur, Bahia Falsa, nr La Paz, 20.ix. 1969 (C.L. Hogue), prep CG 6226 (LACM); 6, $, Mexico, Baja California del Sur, 

Cabo Pulmo, Om, 10-11 .ix. 1984 (J. Donahue), prep CG 6240 (CG). 
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ruginous orange, in a double row, costal row 
extending into second lobe. 

Male genitalia (fig. 4): Valvae symmetri¬ 

cal, slender with smooth cucullar process at 

2/3rd. Some setae and pronounced, single cu¬ 
cullar spine at rounded tip. Tegumen a poorly 

sclerotised plate, with a tip ridge and setae as 

uncus. Saccus well-developed, large. Vincu¬ 

lum narrow, with single sclerotised central 
anellus ridge. Aedeagus with wide anterior 

half and narrow, twisted, posterior part. 
Female genitalia: Unknown. 

Ecology 

The moth flies in May. The hostplant is un¬ 
known. 

Distribution 

Puerto Rico; only known from the type locali¬ 

ty- 

Remarks 

The species is closely related to M. shafferi, 
differing in fringe pattern of the forewing and 

in male genitalia. 

Etymology 

The species is named after Dr Ronald W. 

Hodges, the nestor of modern Microlepidopte- 

rology in the Americas. 

Michaelophorus indentatus (Meyrick, 1930) 

(fig. 5-6) 

Oxyptilus indentatus Meyrick, 1930: 564. 

Shafferia indentatus, Gielis, 1996: 82. 

Material examined 

Lectotype: <3, USA, New Mexico, Bent, 7000’, x.( 19)27, 

gent. CG 3587 (BMNH). Paralectotype: 9, USA, Texas, 

Fort Davis, 5000’, x (BMNH). 

Brazil: D(istrito) F(ederal), Estacao Florestal Cabeca do 

Veado, 1100 m, 1 .xi. 1971 (Munroe), 1 9, prep CG 6108 

(CNC). Mexico: Baja California Sur, Bahia Falsa, La Paz, 

20.ix.1969 (C. L. Hogue), 15 6, 1 9, gent. CG 6226 (3), 

6227 (9), 6228 (3), 6238 (3), 6240 (9) (LACM, CG); 

Baja California Sur, Cabo Pulmo, 0 m, 10-1 l.ix. 1984 (J. 

Donahue), gent. CG 6240 (LACM); Jalisco, Est Biol 

Chamela, 16-19.x. 1987 (Chemsak & Powell), 13, prep. 

CG 3724 (J. Powell). USA: Arizona, Cochise Co, 

Huachuca Mts, Ash Canyon, 5800’, 13.iv. 1986 (Powell & 

Wagner), 1 9, prep CG 3757 (J Powell). 

Diagnosis 

The species is characterized by the weakly 
marked grey-brown fore wings; the third lobe 

of the hindwings with the costal row of pro¬ 

nounced scales and the subterminal dorsal 
scale tooth; the dorsum of the abdomen with 

the mirrored white zigzag lines. 

Description 

Male, female. Wingspan 12 mm. 

Head dark brown, appressedly scaled. Col¬ 

lar with some erect scales. Palpi dark brown, 
slender, curved up, one and a half times eye 

diameter. Antennae ringed dark brown and 

white, shortly ciliated. 
Thorax and tegulae dark brown. Mesotho- 

rax white. Abdomen dorsally dark brown, with 

mirrored zigzagged white lines on segments 

one to four and ventrally with a grey-white 
colour. Hindlegs white with brown scale 

brushes around the base of the spur pairs, a 

brown basal half of the distal tibial segment 
and distally brown in the tarsal segments; the 

first tarsal segment basally brown. Forewings 
cleft from 2/3, grey-brown. On the wing a 

faint, sparse ochreous scaling, a faint subtermi¬ 
nal line in both lobes and an ochreous spot at 

1/3 of the costa of the first lobe. Fringes grey 

with large black scales at the termen of the first 
lobe, the second lobe and basally along the 

anal angle of the second lobe. Fringes in cleft 
dark brown. Scale teeth along the dorsum 
at 1/2, 2/3 and 3/4. Underside dark brown, 

with a white costal spot and subterminal lines 

as above. Hindwings grey-brown. Fringes 
brown-grey. Pronounced black scales in a row 
along the costa of the third lobe, less intense 
along the dorsum. At the dorsum a subapical 
black scale tooth. Underside grey-brown. 

Venous scales ferruginous, in a single row. 
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Male genitalia (fig. 5): Valvae symmetri¬ 

cal. Sacculus blister-like widened. A curved 

spine at the saccular part of the tip of the val- 

va, as long as cucullar half of wing. Tegumen 

and uncus strongly reduced. Vinculum arched, 

with a “T”-like saccus. Anellus arms moder¬ 

ately long and slender. Aedeagus slightly 

curved, without cornutus. 

Female genitalia (fig. 6): Ostium excava¬ 

ted. Antrum weakly sclerotised, narrow. 

Ductus bursae slender. Ductus seminalis orig¬ 

inating just above the junction between the 

ductus bursae and the bursa copulatrix. Bursa 

copulatrix vesicular with two triangular signa. 

Lamina antevaginalis laterally arched. Lamina 

postvaginalis centrally with two longitudinal 

processes. Apophyses anteriores as long as 

papillae anales. Apophyses posteriores four to 

five times papillae anales. 

Ecology 

The moth flies in April and from September 

till November. The hostplant is unknown. 

Distribution 

USA (Arizona, New Mexico, Texas), Brazil 

(Distrito Federal) and Mexico (Baja Califor¬ 

nia del Sur, Jalisco). 

Michaelophorus nubilus 

(Felder & Rogenhofer, 1875) 

(fig. 7-8) 

Oxyptilus nubilus Felder & Rogenhofer, 1875: plate 

140, fig. 53. 

Shafferia nubilus, Gielis, 1993: 36. 

Material examined 

Holotype: 9, Colombia, Bogota (Lindig) (BMNH). 

Brazil: Belém, 1977, Id, 19, pest of cocoa leaves, gent. 

CG 3425 (d), 3426 (9) (USNM); Palmira, i.1987 

(Garça), 3d, 3 9, gent. CG 3427 (d), 3428 (d) (USNM, 

CG). Costa Rica: Limon, Bristol, 5.Ü.1957, 8.Ü.1957 (F. 

Lara), Id, 29, gent. CG 3436 (d) (USNM, CG). 

Trinidad: San Augustina, W.I., ICTA, 30.L1961, Id, 

gent. CG 6177 (CNC). 

Diagnosis 

The species is characterized by the dark brown 

colour of the forewing with a faint subterminal 

line on both lobes, a pale-encircled discal spot 

and a white ventrical part of the abdomen. 

Description 

Male, female. Wingspan 12-15 mm. 

Head appressedly scaled, dark brown. Collar 

with some erect scales, dark brown. Frons dark 

brown. Palpae twice eye-diameter, slender, 

dark brown with some white scales at the junc¬ 

tions between first and second and second and 

third segment. Antennae dark brown with alter¬ 

nating white scales on the segments. 

Thorax, tegulae and mesothorax dark 

brown, ventrally shining white. Abdomen 

dark brown, ventrally white. Forelegs brown, 

distally darkening, femur with white longitu¬ 

dinal line. Mid- and hindlegs dark brown, in¬ 

terrupted white, at base of spur pairs with 

scale brush, spur pairs of equal length, dark 

brown, centrally whitish. 

Fore wings cleft from 2/3, dark brown. Mar¬ 

kings whitish, consisting of a faint subtermi¬ 

nal line in both lobes, the encircling of discal 

spot and a small white costal spot above the 

base of the cleft. Fringes dark brown with a 

continous basal scale line in termen of both 

lobes and two darker brushes at the dorsum of 

second lobe. Underside dark brown, markings 

white, as above. 

Hindwings dark brown. Fringes dark 

brown, with scaleteeth at the anal angle of sec¬ 

ond lobe and apical at the third lobe. Under¬ 

side dark brown. Venous scales black, in a 

double row, the costal row extending into the 

second lobe. 

Male genitalia (fig. 7): Valvae symmetri¬ 

cal, trapezoid in shape. Top of valva with pro¬ 

nounced setae. A large, curved cucullar spine. 

Tegumen large and stiff, keeping valvae in op¬ 

posite position. Uncus as long as tegumen, 

curved. Saccus small, arched. Vinculum well 

developed, with two long and heavily sclero¬ 

tised anellus arms. Aedeagus long, slender and 
curved. 
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LANDELIJKE 

AGENDA 

Herfstvergadering: zaterdag 13 nov. 1999 

Entomologendag: vrijdag 17 dec. 1999 

Wintervergadering: zaterdag 12 febr. 2000 

Lentevergadering: zaterdag 22 april 2000 

Zomervergadering: weekend 26-28 mei 2000 

►58e HERFSTBIJEENKOMST in Leiden 

zaterdag 13 november 1999 

Dit jaar is de NEV te gast bij het instituut voor 

Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen 

van de Universiteit Leiden. Hier is weliswaar 

geen aparte afdeling entomologie gehuisvest, 

maar toch wordt er veel onderzoek aan insec¬ 

ten gedaan. Zo houdt de onderzoekgroep Die- 

renecologie zich met allerlei aspecten van het 

leven van sluipwespen bezig, Evolutiebiologie 

doet veel onderzoek naar de variatie in patro¬ 

nen van oogstippen op vleugels van Afrikaanse 

dagvlinders, en Plantenecologie richt zich on¬ 

der andere op relaties tussen planten en insec¬ 

ten. 

Een gedetailleerd programma van de herfstbij- 

eenkomst zal in het volgende Verenigings¬ 

nieuws verschijnen, maar houdt 13 november 

alvast vrij. Het programma zal om 11:00 uur 

beginnen met een aantal voordrachten, 's 

middags zullen er rondleidingen zijn langs 

kweekkamers en proefopstellingen. Einde ca. 

16:00 uur. Plaats: collegezaal van het Van der 

Klaauwlaboratorium aan de Sterrenwachtlaan 

(zijstraat van de Kaiserstraat) te Leiden. -PK- 

► IIe ENTOMOLOGENDAG, 17 december 1999 

Congrescentrum De Reehorst te Ede 

Op vrijdag 17 december organiseert de Sectie 

Experimentele en Toegepaste Entomologie van 

de NEV de elfde Entomologendag. 

Prof.dr. J.C. van Lenteren (Laboratorium voor 

Entomologie, Wageningen UR) zal de dag inlei¬ 

den met een plenaire lezing getiteld "Biologi¬ 

sche bestrijding: altijd goed?" Hierna volgen 

vier parallelsessies met ongeveer 40 voordrach¬ 

ten over uiteenlopende onderwerpen binnen de 

entomologie. De lezingen zijn voorlopig gegroe¬ 

peerd rond de thema's Biologische bestrijding, 

Insect-plantrelaties, Chemische ecologie, Taxo¬ 

nomie 8 faunistiek, Sociale insecten. Modelle¬ 

ren 8 systeemanalyse, Medische en veterinaire 

entomologie, en Gedrag, evolutie 8 genetica. 

Voordrachten zullen zowel in het Engels als in 

het Nederlands gehouden worden. 

Vanaf 8.15 uur wordt U ontvangen met koffie. 

Om 9.30 uur beginnen we met de lezingen. Tij¬ 

dens de lunchpauze bestaat de mogelijkheid 

deel te nemen aan een gezamenlijk lunchbuf- 

fet. We besluiten het dagprogramma om 16.30 

uur met een borrel. Deelnamekosten zijn incl. 

lunch ƒ 80,- en excl. lunch ƒ 50,-. Hierbij is 

inbegrepen het programmaboekje, koffie, thee 

en afsluitende borrel, en de begin 2000 toe te 

Nederlandse Entomologische Vereniging 
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zenden lie Proceedings of the Netherlands En¬ 

tomological Society. Voor studenten niet ver¬ 

bonden aan een onderzoeksgroep geldt een 

speciaal tarief van ƒ 30-, excl. lunch. Zij ont¬ 

vangen echter geen Proceedings. 

U kunt zich opgeven per e-mail en door over¬ 

making van uw deelnamekosten op bankreke¬ 

ning 39.70.25.033 t.n.v. Nederlandse Entomolo¬ 

gische Vereniging te Wageningen o.v.v. naam 

van de deelnemer(s). Doet u dit alstublieft vóór 

1 november a.s. Alleen na ontvangst van het in¬ 

schrijfgeld kunnen wij u als deelnemer registre¬ 

ren. U zult het programmaboekje dan tijdig toe¬ 

gezonden krijgen. 

Er bestaat nog de mogelijkheid onderzoek te 

presenteren door middel van een poster. Op dit 

moment is ook nog beperkte ruimte om een le¬ 

zing te verzorgen. Zowel posters als lezingen 

kunnen worden opgenomen in de Proceedings. 

Neemt U hiervoor even contact op met Marieke 

Bosman, Laboratorium voor Entomologie, Bin¬ 

nenhaven 7, 6709 PD Wageningen, tel. 0317- 

482325, e-mail marieke.bosman@users.ento.wag-ur.nl, 

fax. 0317-484821. 

► NEV-WEBSITE GEOPEND 

Sinds kort heeft de NEV een eigen website met 

het adres www.xs4all.nl/~nev. Hier is informatie te 

vinden over de Vereniging met verwijzingen 

naar de bibliotheek. Alle secties, afdelingen, 

commissies en tijdschriften komen er aan bod. 

Via een invulpagina kunnen belangstellenden 

zich opgeven voor het lidmaatschap. Kortom: 

de hele NEV overzichtelijk bij elkaar, voor ieder¬ 

een bereikbaar. Zelfs de richtlijnen voor het 

aanvragen van een subsidie bij de Uyttenboo- 

gaart-Eliasen Stichting zijn er terug te vinden. 

Vóór de zomer zijn alle NEV-geledingen aange¬ 

schreven met het verzoek informatie te leveren, 

te controleren, te verbeteren en/of aan te vul¬ 

len. Hierop zijn veel reacties gekomen Waar 

een reactie uitbleef, is informatie overgenomen 

uit het jubileumboek. Wie niet tevreden is over 

de presentatie van zijn/haar NEV-onderdeel, 

wordt van harte uitgenodigd met iets beters te 

komen. Concepten kunnen naar de secretaris 

worden gestuurd. 

-PK- 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 20 nov.: workshop. 

►MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 187, 3722GK Bilthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 6 nov. 

najaarsbijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw "Killesteijn" te Lexmond. 

►DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Bijeenkomsten op 

28 nov. 1999 (Leeuwarden), 30 ian. 2000 

(Leeuwarden) en 26 mrt 2000 (Groningen). 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. Bijeenkomsten in de Landbouwho¬ 

geschool ("Tropische Landbouwschool", NB: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te Deven¬ 

ter, 9.30-12.00 op zaterdag 30 okt. 1999. 15 

ian. 2000 en 18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov.: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

►NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomsten op 17 nov. 1999 en 

19 jan. 2000; 20:00 uur, kantine van de afde¬ 

ling Entomologie van het Zoölogisch Muse¬ 

um, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 

(schuin tegenover Artis Aquarium). Bereik¬ 

baar met tram 9 vanaf het Centraal Station, 

halte St.-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 

► INTERNET EN INSECTEN 

Na een aantal lollige sites nu eens iets serieus: 

BioHaven (www.biohaven.com). Deze site beweert 

op de openingspagina zich te richten op profes- 

liv Nederlandse Entomologische Vereniging 
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gronds bouwen. sionals. Dat moet ik zien. 

In eerste instantie lijkt de site vooral gericht op 

de bestrijdende professional. Onder 'Pest In¬ 

sects' wordt in gegaan op biologische bestrij¬ 

ding, huishoudplagen, pluimveeparasieten, aan¬ 

getaste golfvelden, dengue en muskieten, 

Leishmania, spintmijten en firma's die daar iets 

aan kunnen doen. 

Onder 'about insects' zit zowat een heel alge¬ 

meen biologieboek verstopt met links en rechts 

verwijzingen naar andere sites (die echter niet 

allemaal meer aanwezig blijken te zijn). Verder 

wordt ingegaan op kenmerken van de hoofd¬ 

groepen, termieten, en het aanprikken van di¬ 

verse insecten (nu wordt het leuk). Hier is ook 

een verwijzing te vinden naar Rose Engineering 

(wvwv.biohaven.com/bus/rose/) die allerlei inderdaad 

professioneel gereedschap verkoopt: netten, 

exhaustors (revolutionary new design, air filter 

optional), prikblokjes, specimenmanipulatoren 

en kwikdamplampen. 

Onder 'Links' is onder andere een lijst te vinden 

met recente entomologische vacatures in de 

USA en sites waar er nog meer te vinden zou¬ 

den kunnen zijn. Kan van pas komen. 

Onder 'Insect Gallery' komen we weer meer in 

de vemnaaksector terecht. Onder het genot van 

een muziekje kan o.a. gekozen worden voor het 

bekijken van een paar foto's van insecten en 

arachniden, of het beluisteren van geluiden van 

bijen, wespen, muggen, cicaden, krekels en 

een kakkerlak. Een aantal plaatjes is zodanig 

'uitgeknipt' dat ze zonder achtergrond te ge¬ 

bruiken zijn op eigen web-pagina's of bijv. brief¬ 

papier. Kortom, een site met zowel 'leuke' als 

professionele zaken; de moeite waard om in de 

gaten te houden. -PKmet dank aan J. van To/- 

-DAN MAAR DE GROND IN? 

Op de derde maandag in september hield 

Staatssecretaris Remkes van VROM, overheids- 

spin in het web van de bouwwereld, een ont- 

moetingsbijeenkomst voor bouwbedrijfsleven 

en overheid. In de grafische vormgeving rond 

de bijeenkomst stonden spinnenwebben cen¬ 

traal. Een zekere P. Koomen was uitgenodigd 

om de visie van een bioloog te geven op de 

toekomsige bouwplannen, met name onder¬ 

► De spreekwoordelijke spin^ De spin in het 

web. Zinnebeeld voor iemand met grote kennis 

van zaken, met een uitgebreid netwerk van rela¬ 

ties, bij wie alle lijnen samenkomen. Een mooie 

vergelijking, maar niet voor een bioloog. Hij 

weet dat een spin nog minder hersens heeft 

dan een garnaal. Daar past maar weinig kennis 

in. Het netwerk van de spin is om insecten te 

vangen. Daarmee worden maar zeer korte rela¬ 

ties onderhouden: voedselrelaties. De kruisspin 

zit vaak op het punt waar alle draden samenko¬ 

men, maar dat is een uitzondering. De meeste 

spinnen verstoppen zich liever. Kortom: dieren 

gedragen zich soms opvallend weinig spreek¬ 

woordelijk. 

Toch valt er veel van dieren te leren. Spinnen 

bestaan al minstens 20 miljoen jaar, want ze 

zijn in barnsteen van die ouderdom te vinden. 

De nakomelingen van die fossiele spinnen heb¬ 

ben 20 miljoen jaar lang dag in dag uit het ene 

spinnenweb na het andere gebouwd. De hele 

aarde zou inmiddels ingesponnen zijn, inclusief 

de spinnen zelf, als ze niet verstandig met hun 

bouwafval waren om gegaan: spinnen eten 

spinsel op en zetten het om in nieuw spinsel. 

Daarmee kan de spin dan weer een nieuw web 

bouwen. Zo moet dat dus: elke dag een nieuw 

huis als het moet, zonder afval. Daar hadden 

we mooi een voorbeeld aan kunnen nemen. 

Misschien moeten we vaker naar de dieren kij¬ 

ken, voordat we iets nieuws gaan ondernemen. 

►Grondbewoners^ Zo is er nu veel te doen 

over ondergronds bouwen. Boven de grond is 

het zo langzamerhand vol. We kunnen óf 

steeds hoger óf steeds dieper. Wat is de ver¬ 

standigste keuze? 'De grond in,' zult u zeggen, 

maar is dat echt wel het beste? Eigenlijk hoort 

de mens helemaal niet onder de grond. Een 

paar miljoen jaar geleden leefden onze voorou¬ 

ders nog in de lucht, in de bomen. Zo'n 5 

miljoen jaar geleden zijn we afgedaald naar de 

grond. Zijn we nu al toe aan een volgende grote 

stap in onze evolutie? Gaan we de grond ook 

in? Het is misschien goed eerst eens in het 

dierenrijk te kijken wat dat voor consequenties 

kan hebben. 

Typische ondergrondse dieren als de mol en de 

Nederlandse Entomologische Vereniging lv 
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naakte molrat hebben een kenmerkende onder¬ 

grondse lichaamsbouw. De ogen zijn bijna ver¬ 

dwenen, de uitstekende delen zijn verdwenen 

of verkleind, lichaam is compact en gedrongen, 

en sommige onderdelen zijn omgevormd tot 

graafgereedschap. Die 'wetmatigheden’ kun¬ 

nen we ook toepassen op de mens. We krijgen 

dan een toekomstbeeld zonder ogen, zonder 

neus, zonder uitstekende melkklieren, met kor¬ 

te beentjes en armpjes, met een compact 

lichaam en met een graafapparaat, misschien 

wel in de vorm van een schroefvormig punt¬ 

hoofd. Kortom: een trol. 

Als we die kant niet op willen, zullen we de 

ruimtes onder de grond zo groot moeten ma¬ 

ken dat we er kunnen doen alsof het boven de 

grond is. Maar ook dan zijn we er nog niet. De 

dieren waarschuwen ons opnieuw. 

► Problemen van ondergronds bouwen^ Een 

mol bouwt prachtige burchten onder de grond. 

Mol blij, wij meestal niet blij, want boven de 

grond ontstaan molshopen. De ruimte die je 

onder de grond wint, verlies je dus weer boven 

de grond aan bergen aarde, tenzij je daar iets 

nuttigs mee doet. Les 1 : alles watje weggraaft, 

moet je ergens laten. 

Veel mieren bouwen ondergronds, ook in uw 

tuin. Dat leidt tot verzakte tegelpaden. Een te¬ 

gelpad is gemakkelijk opnieuw te leggen, maar 

een stadswijk niet. Les 2: wie een kuil graaft 

voor een ander, zakt daar zelf in weg. 

Termieten zijn ondergrondse bouwmeesters bij 

uitstek. Hun nesten kunnen duizenden kamers 

en miljoenen individuen bevatten. Dat betekent 

vele helpende pootjes, maar ook veel hongeri¬ 

ge mondjes. Onder de grond groeit haast niks 

want er is geen licht. Alleen schimmels doen 

het er, dus hebben de termieten uitgebreide 

schimmeltuinen. Les 3: wie onder de grond wil 

wonen, moet vreten wat de boer niet kent. 

Al die miljoenen termieten in zo'n nest produce¬ 

ren uitlaatgassen en warmte. Het zou in het 

nest al snel niet te harden zijn, als de termieten 

geen airconditioning hadden. Het nest zelf zit 

veilig onder de grond. Het geeft warmte af aan 

de lucht die er langs stroomt. De warme lucht 

stijgt op en ontsnapt via schoorstenen die ge¬ 

maakt zijn van een soort poreus beton van 

modder, uitwerpselen en speeksel. Hierdoor 

neemt de druk in het nest af, waardoor frisse, 

koele lucht wordt aangezogen. Deze zakt naar 

onder in het nest, waar de lucht wordt opge¬ 

warmd, enzovoorts. Om een nest met een paar 

miljoen termieten en schimmeltuinen op een 

leefbare temperatuur te houden, is een koelto¬ 

ren nodig die de grootte van het nest verre 

overtreft. Les 4: bewoonbaar ondergronds bou¬ 

wen levert geen ruimte op. 

Gesteld dat we al deze probleempjes met 

technisch vernuft kunnen oplossen, dan zijn er 

altijd nog de: 

► Ondergrondse gevaren^ Onder de grond kan 

je niet weg. Je zit er letterlijk opgesloten. Vroeg 

of laat maakt iemand daar misbruik van. Uit me- 

trotunnels kennen we al beroving, gijzeling en 

moord & doodslag. Wat kun je daar tegen 

doen? Laten we nog eens naar spinnen kijken. 

Er zijn spinnen die zich ingraven in de grond in 

een met zijde beklede tunnel. Van daaruit over¬ 

vallen ze passerende insecten. In de tunnel 

kunnen ze worden overvallen door sluipwespen 

en duizendpoten die veel van spinnen houden. 

Wat doe je daar tegen? Je dekt de ingang van 

de tunnel af met een gecamoufleerde klep. 

Maar als de wesp of duizendpoot de deur toch 

ontdekt en de gang binnendringt, kan de spin 

geen kant meer op. Daar moet je op voorbereid 

zijn. Sommige spinnen hebben dan ook een 

achterdeur waarlangs ze kunnen ontsnappen. 

Andere spinnen doen alsof ze niet thuis zijn 

door halverwege een gordijntje achter zich 

dicht te trekken, een tuimelsteen te laten vallen 

of zich discreet terug te trekken in een zijgang. 

De mooiste oplossing heeft een spin uit China. 

Het achterlijf is afgeplat en lijkt op de bodem 

van een kuil, compleet met graafsporen. Deze 

achterkant steekt de spin bij verstoring om¬ 

hoog, zodat er in de tunnel alleen een bodem 

te zien is. 

► Inspiratie^ Ik weet niet of dit laatste voorbeeld 

nu zoveel inspiratie oproept bij ondergrondse 

bouwers. Ik denk wel dat het zojuist gemaakte 

kleine rondje dierenrijk heel wat problemen, 

pardon uitdagingen, laat zien die ondergrondse 

bouwers tegen kunnen komen. Ik hoop dat ze 

daar allemaal oplossingen voor kunnen beden¬ 

ken, want op zich lijkt het mij wel wat: heel Ne¬ 

derland onder de zoden, en boven de grond 

alleen maar natuur en biologen! 

-Peter Koomen- 

Ivi Nederlandse Entomologische Vereniging 
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Fig. 7-9. Michaelophorus, genitalia. 7-8, Michaelophorus nubilus (Felder & Rogenhofer); 7, S, West Indies, Trinidad, 

St Augustin, ICTA, 30.i. 1961, prep CG 6177 (CNC); 8, holotype 9, Colombia, Bogota, no date, prep BM 18550 

(BMNH); 9, Michaelophorus shafferi spec, nov., holotype 6, Brazil, Ditrito Federal, Planaltina, 15° 35’S 47° 42’W, 

20.iv.1982 (V. O. Becker), gent. CG 3671 (Becker nr 40047). 

Female genitalia (fig. 8): Ostium round, 
posteriorly positioned in the oval antrum. 

Ductus bursae long and slender. Bursa copula- 
trix vesicular. No signum. Apophyses anteri¬ 

ores as long as papillae anales. Apophyses 

posteriores twice to two and a half times papil¬ 
lae anales. 

Michaelophorus shafferi spec. nov. 

(fig- 9) 

Material examined 

Holotype: 6, Brazil, D(istrito) F(ederal), Planaltina, 15° 

35’S 47° 42’W, 20.iv.1982 (V. O. Becker), gent. CG 3671 

(Becker nr 40047). 

Ecology 

The moth flies in January and February. The 

larvae feed on leaves of cocoa. The biology 

was described by Brito Silva (1980). 

Distribution 

Brazil, Colombia, Costa Rica and Trinidad. 

Diagnosis 

The species is characterized by its small size, 
the ochreous-white colour with minimal 
markings on the wings and the valvae in the 

male genitalia with the pronounced terminal 

spines. 

Description 

Male. Wingspan 9 mm. 
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Head appressedly scaled. Collar ochreous- 

white, with erect scales. Frons silvery white. 

Palpae twice eye-diameter, slender, with a hair¬ 

brush extending from second segment along 

third segment, cream-white. Antennae ringed 

ochreous and pale brown, shortly ciliated. 

Thorax, tegulae and mesothorax cream- 

white. Forelegs and midlegs cream-white, 

with pale brown longitudinal line along the 

tibiae. (In present specimen hindlegs missing). 

Forewings cleft from 2/5th, cream-white. 

Markings pale brown, consisting of a faint 

dorsal spot at l/5th; some scales around base 

of cleft; a small spot at mid dorsum of first 

lobe and mid costa of second lobe. Fringes 

grey, with brown patches; two at mid costal 

area of first lobe, at dorsum near apex and 

along dorsum of first lobe; three narrow scale 

brushes along dorsum of second lobe. Under¬ 

side pale brown, whitish mixed. Hind-wings 

brown-grey. Fringes grey-brown, with whitish 

patches subapical at dorsum of all three lobes. 

A scale tooth is not significantly developed. 

Underside pale brown, with some brown 

scales in first lobe, more whitish in third lobe. 

Venous scales reddish ferruginous, in a double 

row, dorsal row appears to be somewhat ex¬ 

tended along dorsum of second lobe. 

Male genitalia (fig. 9): Valvae symmetri¬ 

cal, rather long and narrow, with central cu- 

cullar widening. Both valvae with cucullar 

spine before tip. Left valve with two spines at 

tip, right valve with only one spine. Tegumen 

arched, narrow, extending into poorly differ¬ 

entiated uncus. Saccus rather wide blister-like. 

Vinculum a sclerotised central plate. Aedea- 

gus short, curved, with flattened convex side. 

Female. Unknown. 

Ecology 

The moth flies in April. The hostplant is un¬ 

known. 

Distribution 

Brazil (Federal District); only known from the 

type locality. 

Remarks 

See Michaelophorus hodgesi. 

Etymology 

The species is named after Mr Michael 

Shaffer, to honor his great contribution to the 

knowledge of Microlepidoptera. 
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Ceutorhynchus turbatus new for The Netherlands 

(Coleoptera: Curculionidae) 

C. van den Berg & J. C. van de Sande 

BERG, C. VAN DEN & J. C. VAN DE SANDE, 1999. CEUTORHYNCHUS TURBATUS NEW FOR THE NETHER¬ 

LANDS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). - ENT BER., AMST. 59 (10): 157-159. 

Abstract: Ceutorhynchus turbatus is reported from The Netherlands for the first time. Characters are presented, male and 

female genitalia and the adult male are figured. Notes on biology and distribution are given. A comparison with the very 

common C. floralis is made. 

C. van den Berg, Hoge Geeren 68, 3828 TJ Hoogland, The Netherlands. 

J. C. van de Sande, Levantkade 241, 1019 MG Amsterdam, The Netherlands. 

One male specimen of Ceutorhynchus turba¬ 

tus Schultze (fig. 1) was taken from the flo¬ 

wers of Lepidium draba L. (= Cardaria draba 

L.) on 27 June 1985 near Brouwershaven, pro¬ 

vince of Zeeland (leg. J. C. van de Sande) but 
was not recognized until recently. On 6 June 

1996, five males and two females were found 

on the same plant species near Oostvoorne, 

Oostvoornse meer (Amersfoort-Coordinates 

64-439), province of Zuid-Holland, together 
with several specimens of Ceutorhynchus flo- 

ralis (Paykull) (leg. J. C. van de Sande). All 

specimens were captured in the flowers or at 
least in the inflorescence. Brakman (1966) as 

well as Heijerman (1993) did not list C. turba¬ 

tus for The Netherlands, so these records are 

the first Dutch ones. In the Museum of 

Amsterdam (ZMA) no further specimens of C. 

turbatus were found. 
Dieckmann (1961, 1972) mentions no West 

European records of C. turbatus from before 
1900. In the twentieth century it has spread all 

over Europe and it can now be found in almost 

all countries, including Great Britain. Ceuto¬ 

rhynchus turbatus is known from Middle 
Asia, Asia Minor, Turkey, The Balkan, Cen¬ 

tral Europe, France and Great Britain (Hoff¬ 

mann, 1954; Morris, 1982; Lohse, 1983). 
At first sight C. turbatus has the same ap¬ 

pearance as C. floralis, which is a very varia- 

Fig. 2-5. Ceutorhynchus spec. 2, 4, C. turbatus; 3, 5, 

C. floralis-, 2-3, shape of elytra; 4-5, hind tarsus. Fig. E Ceutorhynchus turbatus, 6. 
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I 

Fig. 6-8. Ceutorhyn- 

chus turbatus, 9, geni¬ 

talia. 6, aedeagus, ven¬ 

tral view; 7, aedeagus, 

lateral view; 8, spicu- 

lum gastrale (scale line: 

0.5 mm). 

8 

_I 

ble species (Scheibner, 1963; Dieckmann, 

1972) and very common in The Netherlands 

on a large number of Cruciferae, including 

Lepidium draba. At a closer view the body of 

C. turbatus is somewhat more oblong and the 

sides are less rounded (fig. 2) in comparison 

with C.floralis (fig. 3). In C. turbatus the sca¬ 

les are clear white and a little more dense, 

which gives the animal a whitish appearance. 

Furthermore both species are easily distin¬ 

guished from each other because in C.floralis 

the antennae have only six segments between 

the scape and the club, whereas in C. turbatus 

there are seven, and because the last tarsal 

joint is three times longer than the third in C. 

turbatus and less than two times in C. floralis, 

which also has more robust tarsi (fig. 4-5). 

The aedeagus (fig. 6-8) and spermatheca with 

spiculum ventrale (fig. 9) of C. turbatus are 

depicted. 

As far as known C. turbatus only breeds on 

Lepidium draba. The adult female deposits 

her eggs in almost ripe seedpods through a ho¬ 

le made near the stalk. The larva feeds on the 

seed. It leaves the pod and makes a cocoon in 

the soil. There the larva rests some time befo¬ 

re it pupates. Although there is only one gene¬ 

ration a year, the pupal stage is very short (less 

than a month) and some adults leave the soil in 

the same year they develop (Scherf, 1964; 

Urban, 1924). 

Lepidium draba originates from Southwest 

Asia and has settled in the nineteenth century 

in southern Europe. After the first Dutch re¬ 

cord in 1865 it spread rapidly over the sout¬ 

hern and western part of The Netherlands. 

Within this region it remained scarce until the 

last few decennia, when it strongly increased. 

In the northeastern part of the country the 

plant is almost absent (Weeda et al., 1987; 

Van der Meijden et al., 1989). It seems there¬ 

fore, that C. turbatus only recently has expan¬ 

ded its area to The Netherlands. Ceutorhyn- 

chus turbatus is univoltine and develops in 
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almost ripe seedpods only. Most of the habi¬ 
tats in The Netherlands where Lepidium draba 

occurs, are at least mown once a year in or just 

after the flowering period and before the fe¬ 
male can deposit her eggs in the ripening seed- 

pods. Therefore the beetle will probably never 
become very common. 

Until Hoffmann (1954) and Koch & Koch 
(1956) gave characters to distinguish C. turba¬ 

tus from C. parvulus Brisout they were con¬ 
sidered to be a single species, breeding on 

different Lepidium species. Ceutorhynchus 

parvulus breeds on Lepidium campestre (L.) 
R. Br. and probably also on Lepidium rudera¬ 

le L. As both plants occur in The Netherlands, 

it is possible that C. parvulus is present as 
well. 
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Nieuwe literatuur Nieuw 

Distribution maps of quarantine pests for 

Europe: distribution maps of quarantine 

pests for the European Union and for the 

European and Mediterranean Plant Pro¬ 

tection Organisation, 1998. IAN M. SMITH 

& LUCINDA M. F. CHARLES, eds; i-xviii, 

1-768; 353 maps. CABI Publishing (Walling¬ 

ford, Oxon 0X10 8DE, UK; E-mail cabi@ca- 

bi.org); ISBN 0-85199-292-7. Prijs (gebon¬ 

den) £ 75,-. 

De helft van dit boek bestaat uit verspreidings- 

kaarten van plaaginsecten. Elk kaartje is van 

de hele wereld, terwijl de plaag veelal beperkt 

is tot een of twee werelddelen. De andere helft 

bestaat uit informatie in tekstvorm, de meeste 

van die pagina’s zijn voor tweederde blank. 

Kortom, de inhoud van het boek is even opge¬ 

blazen als zijn titel. 

PETER HUEMER & OLE KARSHOLT, 

1999. Microlepidoptera of Europe. 3. Gele- 

chiidae. 1 (Gelechiinae: Teleiodini, Gele- 

chiini): 1-356; 14 gekl. pk; 350 zw./w. fig.; 

ca. 375 ref.; indices (genusnamen, soortsna- 

men, waardplanten) 14 kolommen. Apollo 

Books (Kirkeby Sand 19, Dk-5771 Stenstrup, 

Denemarken). ISBN 87-88757-25-0. Prijs 

(gebonden) DK 500,- + porto. 

Dit boek heeft de standaard-opbouw van alle 

zichzelf respecterende taxonomische (vlin- 

der-)publicaties: per soort de synonymie, kor¬ 

te beschrijving van de adult (met een korte 

vergelijking met gelijkende soorten), manne¬ 

lijke en vrouwelijke genitaliën, verspreiding, 

en - vrij uitvoerig - de biologie. Er zijn tabel¬ 

len tot de genera voor de mannelijke en vrou- 

welijke genitaliën. Illustraties (volwassen die¬ 

ren, genitaliën) nemen een belangrijk deel van 
het boek in. 

THEO M. J. PEETERS, IVO P. RAEMA- 

KERS & JAN SMIT, 1999. Voorlopige atlas 

van de Nederlandse bijen (Apidae): 1-226; 

illustr.; ca. 180 refs. Stichting European In¬ 

vertebrate Survey - Nederland (Postbus 9517, 

2300 RA Leiden; e-mail: eis@naturalis. 

nnm.nl). Prijs (paperback) ƒ 17,50. 

Hoewel de mooie uitvoering het niet zou doen 

vermoeden, is dit inderdaad bedoeld als voor¬ 

lopige atlas. Het is de hoop van het EIS-team 

dat velen geprikkeld zullen worden door de le¬ 

ge plekken op de kaart van geïnventariseerde 

hokken, en met aanvullende waarnemingen 

zullen komen. Hoewel hun aantal witte vak¬ 

ken verrassend groot is, voor zo’n intensief 

onderzochte groep, geeft ook deze voorlopige 

atlas al een goede indruk van de faunistiek van 

de 338 soorten die ons land rijk is (of was - het 

gaat niet goed met de wilde bijen). Per soort is 

er een kaartje (gelukkig geen UTM), een feno- 

gram (voor de sexen gescheiden), en een korte 

bespreking. 

FRANK BOS, 1999. Lieveheersbeestjes in 

beeld: 1-32, veel gekl. afb. KNNV Uitgeverij, 

Utrecht (Postbus 19320, 3501 DH Utrecht; 

030-2314797; bureau@knnv.nl); ISBN 90- 

5011-126-2. Prijs ƒ 7,95 (leden KNNV en 

IVN ƒ 6,95) + ƒ 3,50 verzendkosten; te bestel¬ 

len door overschrijving op giro 13028 onder 

vermelding van ”D31”. 

De KNNV is een project gestart om lieve¬ 

heersbeestjes meer onder de aandacht te bren¬ 

gen. In het licht daarvan wordt binnenkort de 

wetenschappelijke mededeling van De Gunst 

uit 1978 in herziene vorm opnieuw uitgege¬ 

ven. Het boekje van Frank Bos is voor een 

breder publiek bedoeld. Het is heel aantrekke¬ 

lijk uitgevoerd, met mooie habitus-afbeeldin- 

gen door Renée den Besten, en geeft, na een 

kleine inleiding over de biologie en indeling 

van de groep, een bespreking van de afzonder¬ 

lijke soorten - van het heggeranklieveheers- 

beestje tot het vloeivleklieveheersbeestje. 
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Abstract: One of the predictions of the global change scenario is a roughly northward shift of the biota. We tried to test 

this prediction on the basis of the Microlepidoptera fauna of The Netherlands. After elimination of aliens, migrants, pro¬ 

blematic or excessively rare species etc., this fauna consists of 895 species. Number of records per species were taken as 

a measure. We divided the country in a northern and a southern half, and divided the available records in early (prior to 

1980) and late ones. After standardisation, to compensate for differential collecting intensities, an overall shift for the 

complete assemblage was not evident. Yet, when the fauna was subdivided into three groups, one distributed all over the 

country (‘widespread’ species), one of southern species, and an intermediate group (‘transient’ species), it turned out that 

in general the widespread species had shifted significantly to the north, the transient species had shifted hardly, and the 

majority of the southern species had actually contracted their range southward. We hypothesize that these species, that 

occur at the edges of their range, are genetically too deplete to cope with climatological or other changes in their habitat. 

Keywords: global climate change; faunistics; dispersal; area borders; marginal populations; peripheral populations 

Tinea Foundation, c/o Zoological Museum, department Entomology, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 

The Netherlands. 

Introduction 

Publications abound in which the northward 

expansion in recent years of species is docu¬ 
mented (see Ellis et ah, 1997a, 1997b for a 

sample of cases applicable to The Netherlands). 

The conclusion that these cases are examples of 

a biota-wide northwards shift, occasioned by 

the global warming of the climate (cf. Graves & 
Reavey, 1996; Shugart, 1998) has been drawn 

by many authors (e.g. Dennis & Shreeve, 1991 ; 

Dennis, 1993; Samways, 1996). Yet, to our 
knowledge the only attempt to apply this as¬ 
sumption to a sizeable component of the biota 

is an unpublished study by Burke, who found a 

northward shift of the herpetofauna in New 
York State (Burke, 1998). We will endeavour 
this approach in the present paper. 

Methods 

We performed our analysis on the Tinea data¬ 
base, using the number of records as an indi¬ 

cation of the relative abundance of the species. 
For reasons explained before (Ellis et al.. 

1998), we left the leaf mining species out of 
consideration. Also disregarded were dubious, 

alien, migrant, greenhouse and domestic spe¬ 

cies, species that have given rise to problems 
of identification, and species of which the to¬ 

tal number of records was below 10. The num¬ 
ber of remaining species was 895. The count¬ 

ry was divided in a northern and a southern 

part by an east-west line running over Amster¬ 

dam (coordinate line 490 of the national grid). 
Records prior to 1980 were distinguished as 
‘early’ from the ‘late’ ones, originating from 

1980 through 1996. The total numbers of re¬ 
cords in the categories early-north, early- 

south, late-north, and late-south are 14896, 
70846, 50062 and 95234, respectively. We 
standardised the number of records by calcula¬ 

ting the value (obs-exp)/exp, where obs is the 
number of observed records of a species in eit¬ 

her of the four categories, and exp is the num¬ 
ber that may be expected on the basis of the 

marginal totals (exp = s*c/t where s is the total 
number of records for a species, c the total 
number of records in the category, and t the to¬ 

tal number of records over all species and ca- 
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tegories). Of course these standardised abun¬ 

dance values can be used only in a relative 

sense. Similar values were obtained for the to¬ 

tal number of records in the categories early, 

late, north and south. All subsequent calcula¬ 

tions were based on these eight series of valu¬ 

es, denoted below as EN, ES, LN, LS, E, L, N, 

and S. 

We then obtained N-S which gives an indi¬ 

cation to what degree the known distribution 

of the species is mainly in the northern half of 

the country, and, analogously, the same for the 

early (EN-ES) and the late records (LN-EN). 

Finally, three values were calculated indica¬ 

ting the degree in which a species has shifted 

its distribution, in the north (LN - EN), in the 

south (LS - ES) and overall; the latter value, 

designated below simply by ‘shift’, is calcula¬ 

ted as (LN-LS)-(EN-ES). 

We divided the species list into three arbitr¬ 

ary groups, based on their value of N-S: ‘sout¬ 

hern’ species (N-S < -3.0), ’transient’ species 

with intermediate values, and ‘widespread’ 

species (N-S > 3.0). Widespread species can¬ 

not be justifiably called northern, because they 

are distributed rather equally over the country. 

Actually, there is only one species that is limi¬ 

ted to the northern half of the country (viz. 

Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky)) against 

114 species that occur only in the southern 

half. 

Because in previous publications we also 

divided the species in the categories peripher¬ 

al (for the species of which an at least region¬ 

al distributional limit crosses our country) and 

central (for which The Netherlands are well 

inside their range, and which are distributed 

more or less homogeneously over the country, 

cf Küchlein & Donner, 1993), we will use the 

subdivision here as well. Clearly, there will be 

a strong overlap between southern species and 

peripheral ones. 

The abundance of a species (summed over 

all four categories) is expressed as T, which is 

the rank number obtained by sorting the spe¬ 

cies totals in ascending order. 

Because the data are not normally distribu¬ 

ted, non-parametric significance tests were 

done. Instead of the customary median we use 

the biweight as a central value, which combi¬ 

nes the intuitive appeal of the usual average 

with the robustness towards outlying values of 

the median. A few species showed rather ex¬ 

treme values as shown in table 1. They are not 

included in the calculations and figures given 

below (we could verify that their eventual in¬ 

clusion did not alter our results). 

Results 

As explained already in the introduction, 

widespread species are distributed rather regu¬ 

larly over the country. When, on the basis of 

the raw data, the percentage of records in the 

northern part of the country was calculated for 

all species, the biweight of that value is 7.9 % 

for the southern species, 24.9 % for the trans¬ 

ient ones, and 45.9 % for the widespread spe¬ 

cies. 

The biweight of the shift over all species is 

0.287. There is a weak and not significant ma¬ 

jority of species with a positive shift (451 

against 402). It cannot be said therefore that 

the fauna as a whole is showing a northward 

shift. Yet, when the fauna is broken down into 

widespread, transient and southern species, a 

more instructive picture arises (table 2). 

It appears that on average widespread spe¬ 

cies show a positive, i.e., northward, shift, 

transient species shifted only a little and sout- 

Table 1. Six species that showed extreme values and were excluded as outliers from the calculations. 

shift L-E LS-ES LN-EN 

Adoxphyes orana 44.834 -105.432 -92.287 -47.453 

Enarmonia formosana -73.706 -42.985 -8.675 -82.381 

Cydia pomonella 15.471 -61.253 -49.829 -34.358 

Archips podana -12.800 -44.562 -29.556 -42.355 

Clepsis spectrana -8.845 -36.838 -24.629 -33.474 

Alucita hexadactyla 30.743 28.857 7.252 37.996 
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Table 2. Numbers, and biweights of the most important parameters, after division of the species in three distributional 

groups; significances (P) are based on the Kruskal Wallis test value (KW). 

widespread transient southern KW P 

Number 176 283 394 

T 576.562 378.142 395.491 70.675 0.0000 
ES -2.730 0.357 1.116 118.879 0.0000 
LS -1.960 0.030 1.747 118.676 0.0000 
EN -0.172 -0.821 -1.690 95.379 0.0000 
LN 5.122 -0.316 -2.782 600.800 0.0000 
E -2.425 0.149 0.310 61.125 0.0000 
L 1.863 -0.114 -0.238 61.125 0.0000 
N 4.465 -0.449 -3.210 730.603 0.0000 
S -2.792 0.281 2.007 730.603 0.0000 
LN-EN 5.687 0.373 -1.175 208.967 0.0000 
LS-ES -0.600 -0.332 0.640 4.481 0.1064 

N-S 7.257 -0.7257 -5.217 730.603 0.0000 
L-E 4.288 -0.263 -0.549 61.125 0.0000 
shift 4.392 0.552 -1.766 82.125 0.0000 

hern species have shifted to the south. This is 

corroborated by the significant positive corre¬ 
lation between N-S and the shift (Spearman R 

= 0.342, P = 0.0000). 
The correlation between the shift and L-E is 

negative and surprisingly strong (Spearman’s 
R = -0.542, P = 0.0000). When this correlation 

is calculated separately for the three distribu¬ 

tional types it turns out to be non-significant 
for the widespread species (R = 0.010, P = 

0.900), but quite strong for the southern (R = 

-0.943), and the transient ones (R = -0.709, 
both P = 0.000). The same correlation is 

-0.465 for the central species, and -0.800 for 

the peripheral ones (both P = 0.000). The 

regression coefficient of L-E on N-S is 0.3213 
(P < 0.0001; residuals are normally distribu¬ 

ted). In other words, the negative shift of the 
southern, and to lesser degree transient and pe¬ 
ripheral species is associated with declining 

relative abundances, and in fact the result of a 

differential decline in the two regions. 
This process can be analysed in more detail 

by plotting the relations between the shift and 
L-E, and between LN-EN and LS-ES next to 

each other (fig. 1). An inspection of the data 

shows that both plots can be divided into eight 
corresponding sectors (labelled for convenien¬ 
ce I-VIII; see also table 3). To give an examp¬ 

le of the interpretation, sector II contains the 

species with a positive shift, that have incre¬ 
ased in abundance (left part of the figure), and 

have done so both in the northern and southern 

part of the country (right part). Strikingly, 
most of these species are of the widespread 

distribution type. 
In general the difference in widespread and 

southern species in the two plots is remarkable. 
Southern species are mostly found in sectors V 

and VIII. Their preponderance in sector V in¬ 
dicates a positive shift, but the shift is accom¬ 

panied by an overall decline - evidently, their 
shift is the result of a decline that is stronger in 
the north than in the south. In parallel, their ne¬ 

gative shift in sector VIII is also the result of a 

decline in the north, albeit this time compensa¬ 
ted by a rise in the south. Obviously, southern 
species are not expanding in the north, and the 

original hypothesis is not substantiated for 
them. Widespread species mostly occur in sec¬ 
tors II and III, which means positive shifts, 

caused by a rise in the north, accompanied with 

rise (II) or decline (III) in the south. Here the 
original hypothesis is corroborated. Note that 

the widespread species form a much more dif¬ 

fuse ‘cloud’ than the southern ones. 
Central species shifted significantly stron¬ 

ger than peripheral ones (Mann-Whitney U- 

test, U = 69079, P = 0.0005; biweights 0.870 
and -0.943, respectively). This similarity in 
behaviour of the southern and peripheral 

group was to be expected, because, as was no¬ 
ted already in the introduction, the groups 
show a strong overlap (table 4). 
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Fig. 1. Relation between shift and overal change in relative abundance (measured as L-E, left plot) and relation between 

change in relative abundance in the north and the south (measured as LS-ES and LN-EN, right plot), for the widespread, 

transient and southern species. The sectors I-VIII are explained in the text. 

Before 1980, 24 species got extinct in the 

country; 18 of these are of the southern type, 6 

are transient (x2 = 10.12, P = 0.0062); all spe¬ 

cies are in sector V in fig. 1 (x2 - 67.12, P < 

0.0001). This loss of faunal diversity of partly 

compensated by eleven newcomers, of which 

five known so far only from the southern half 

of the country. 

We shall give short comments on the six 

species excluded from our calculations. The 

first specimen of Adoxophyes orana Fischer 

von Röslerstamm was found in The Nether¬ 

lands in 1939, and within one or two decades 

the species came to belong to the most wide¬ 

spread and numerous Microlepidoptera in the 

southern half of the country. In the northern 

half the development was less impres¬ 

sive. However, since about twenty years num¬ 

bers are decreasing. In Enarmonia fomosana 

(Scopoli), Cydia pomonella (Linnaeus), 

Archips podana (Scopoli), and Clepsis spec- 

trana (Treitschke) the obtained extreme valu¬ 

es have to be attributed to extensive research, 

mainly on the phenology, of these species by 

means of light traps round 1960 (De Fluiter et 

al., 1963). These tortricids were studied be¬ 

cause of the damage caused to orchards. 

Finally, the extreme values, obtained in 

Alucita hexadactyla (Linnaeus) are a surprise. 

Apparently the species increased exceedingly 

Table 3. Distribution of the distributional types over the sectors (X = 434,4, df 14, P < 0.0001 for the widespread 

ient - southern partitioning; X - 101.7, df = 2 P < 0.00001 for the partitioning in peripheral and central). 

- trans- 

sector: I II III IV V VI VII VIII 

widespread 22 61 45 17 9 13 4 5 

transient 63 36 8 44 71 16 13 32 

southern 49 2 2 7 149 28 16 141 

peripheral 36 12 6 15 93 22 16 84 

central 98 87 49 53 136 35 17 94 

total 134 99 55 68 229 57 33 178 
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Table 4. Cross-tabulation of two distributional categories 

Or = 101.7, df = 2, P = 0.0000). 

type central peripheral 

widespread 161 15 

transient 209 74 

southern 199 195 

in the whole country, but we did not notice 

this before. 

Discussion 

So, rather than a fauna moving north en bloc, 

the large majority of widespread species re¬ 
spond as anticipated, but a majority of the 

southern species that decline in the north (of¬ 

ten also even in the south) and a transient 

group of species that show little sign of dis¬ 
placement. 

It was found earlier that peripheral species 

show the strongest distributional change (Ellis 

at al., 1997b), which by itself was no reason 
for great surprise; but is both surprising and 

disturbing that these changes are mostly nega¬ 

tive. 

Southern species and peripheral species are 
two strongly overlapping categories. These 

species live close to, or even on, their distribu¬ 

tional limits, at least locally. Here, ecological 

conditions are literally marginal, and for the 

present discussion (geographically) peripheral 
populations may be equated with (ecological¬ 

ly) marginal ones. Already Haldane (1956) 
pointed out that the size of central populations 

is primarily controlled by density-dependent 

factors, whereas marginal populations are se¬ 
lected mainly for adaptation to density-inde¬ 

pendent factors (see also Brown, 1984; Bras¬ 
sard, 1984). Inter-generation fluctuations of 

marginal populations are greater and their 
population-density is generally lower than in 

centrally situated populations, making it more 

liable to become locally extinct in less favou¬ 
rable years. In a number of papers, Thomas 

and co-workers have confirmed that peripher¬ 
al populations of butterfly species tend to be 

smaller, more widely scattered and more va¬ 
riable in size than central populations. They 

also found that the niches occupied by popula¬ 

tions near the species’ edge of range are gene¬ 
rally much narrower (and often different) 

compared with the centre (Thomas 1993, 
1996; Thomas et ah, 1994, 1998, in press; see 
also Brown, 1984; Brassard, 1984; Hanski, 

1982; Hedderson, 1992; Hengeveld & Haeck, 

1982; Shreeve et ah, 1996; Soulé, 1973). 

Indications for severe stress in peripheral po¬ 
pulations are also a shorter individual life 

span, and a stronger degree of fluctuating 
asymmetry (Butson et al., 1987; Mpller, 1995; 

Siikamaki & Lammi, 1998). Marginal popula¬ 

tions in general are the most vulnerable (e.g. 

Braconnot et al., 1993). Although there are 

several hypotheses about the genetics of peri¬ 
pheral populations (e.g. Mayr, 1963), little 

actual evidence seems to be available (Hoff¬ 

mann & Blows, 1993). Most theoretical con¬ 
siderations lead to the prediction that the com¬ 

bined effect of small and strongly variable 
population size, strong isolation (exacerbated 

by present fragmentation of the natural land¬ 
scape) and severe selection will result in a 

heavily reduced genetic variation. Such a re¬ 

duction in genetic variation of marginal po¬ 
pulations has been demonstrated in several or¬ 

ganisms (e.g. Cronberg et al., 1997, Lonn & 

Prentice, 1995; Yamashita & Polis, 1995; 
more botanical examples in Lesica & 

Allendorf, 1995). Yet, this prediction is not 

generally supported (Safriel et al., 1994). 
When tested, the prediction certainly is not ge¬ 

nerally corroborated, the most notable exam¬ 
ples being a number of Drosophila-species 

(Brassard, 1984; Soulé, 1973). This discre¬ 
pancy may be connected with the high disper- 

sability and ecological ubiquicity of most 
Drosophila-species. In general, the size of the 

marginal populations and the amount of gene 
flow connecting them with each other and 

with more central populations seem decisive 
(e.g. Capula, 1997; Freiley, 1993; Gaines et 

al., 1997; Michaud et al., 1995). Without fac¬ 
tual data, we therefore assume that our popu¬ 
lations of southern and peripheral species, be¬ 

cause of their lack of genetic plasticity, are 
unable to cope with changes in their habitat, 
be it changes in some component of the clima- 
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te or other element of the ecosystem. In parti¬ 

cular, climate change may upset the synchro¬ 

nisation with the hostplant (e.g. Buse & Good, 

1996) or may have a negative impact on the 

nutritional value of the foodplant by raising 

the carbon to nitrogen ratio in the plant tissue 

(Ayres, 1993). Human-induced plant stresses, 

through air pollution and lowering of the 

ground water table, are also known to have 

strong effects on the performance of herbivo¬ 

rous insects (Ball & McCleod, 1997; Kori- 

cheva et al., 1998). 

This begs the question how species have 

been able to spread in the past (see Coope, 

1995, for examples). Possibly we must envisa¬ 

ge a sort of leap-frogging by individuals from 

more central populations, over the peripheral 

populations that form the species’ edge. 

It has often been pointed out that a north¬ 

ward displacement, as predicted by a scenario 

of global warming, will cause serious pro¬ 

blems to many species, because of the anthro¬ 

pogenic loss and fragmentation of suitable ha¬ 

bitats (e.g. Van der Hammen, 1992; Lawton, 

1995). Our results suggest that for the wides¬ 

pread species this problems does not seem to 

be severe. Also earlier indications of faunal 

dynamism indicate that Microlepidoptera in 

general have a considerable dispersal potential 

(Ellis et al., 1997b; Küchlein & van Franken- 

huyzen, 1994; see also Kaisila, 1962, for 

Macrolepidoptera). Yet, if our results would 

indicate that in general species have, under a 

global change scenario, little problems to shift 

the centre of gravity of their distributional ran¬ 

ge, but have big difficulties to push forwards 

their actual northern range limit, then we sure¬ 

ly have a worrying conclusion in front of us. A 

rise in average temperature of 2 - 3 °C, the ri¬ 

se most commonly connected with an expec¬ 

ted doubling in CO,, is equivalent to a latitu¬ 

dinal shift of about 10°. Although most 

species will probably not change their range in 

a strict north - south direction, it is obvious 

that shifts must be anticipated that far exceed 

the present distributions of most species. 

Species that are not able to make these range 

changes have a bleak future indeed. 

In this respect we have to disagree with the 

prediction by Thomas et al. (1998) that threat¬ 

ened butterfly species awaits a better future 

under the scenario of global climatic change. 

If indeed the genetic variation of the local po¬ 

pulations of these species is as depauperate as 

we fear, it seems questionably that they will be 

able to expand as hoped. Artificial introduc¬ 

tions may then be an option worth conside¬ 

ring. 

Samenvatting 

Verschuift de Lepidoptera fauna van 

Nederland naar het noorden ? 

Een van de verwachte gevolgen van de de globale 

klimaatsverandering is een min of meer noordwaartse ver¬ 

plaatsing van de flora en fauna. We hebben deze voor¬ 

spelling getracht te toetsen aan de complete Micro- 

lepidoptera-fauna van Nederland. Na eliminatie van 

incidenteel voorkomende, problematische of extreem 

zeldzame soorten en dergelijke bestaat deze fauna uit 895 

soorten. We baseerden ons op het aantal records per soort. 

We verdeelden het land in een noordelijk en een zuidelijk 

deel, en verdeelden de waarnemingen bovendien in vroe¬ 

ge (voor 1980) en late. Na een standaardisatie, om het ver¬ 

schil in verzamelintensiteit te compenseren, leek er geen 

aanwijzing van een noordwaartse verplaatsing van de 

complete fauna te bestaan. Echter, wannneer de fauna 

wordt verdeeld in drie groepen (een voor de wijdversprei¬ 

de soorten die in het hele land voorkomen, een voor de 

zuidelijke soorten en een voor de intermediaire soorten) 

bleek dat de wijdverspreide groep een duidelijke noord¬ 

waartse verplaatsing had doorgemaakt, dat de interme¬ 

diaire soorten zich weinig hadden verplaatst, en de zuide¬ 

lijke soorten in meerderheid hun areaalgrens zuidwaarts 

hadden teruggetrokken.We veronderstellen dat de zuide¬ 

lijke soorten, die hier op of vlakbij de uiterste grens van 

hun verspreidingsgebied leven, genetisch tezeer verarmd 

zijn om het hoofd te kunnen bieden aan klimatologische 

en andere veranderingen van hun leefgebied. 
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►58e HERFSTBIJEENKOMST in Leiden 

zaterdag 13 november 1999 

Dit jaar is de NEV te gast bij het instituut voor 

Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen 

(EEW) van de Universiteit Leiden. Hier is welis¬ 

waar geen aparte afdeling entomologie gehuis¬ 

vest, maar toch wordt er veel onderzoek aan in¬ 

secten gedaan. Het programma zal om 11:00 

uur beginnen met een aantal voordrachten, 's 

middags zullen er rondleidingen zijn langs 

kweekkamers en proefopstellingen. Hierbij zul¬ 

len de volgende onderwerpen aan bod komen. 

De Sectie Plantenecologie van het EEW doet 

onderzoek naar insect-plantrelaties. Bestudeerd 

wordt op welke wijze afweermechanismen van 

planten aantasting door insecten tegen gaan. 

De onderzoeksobjecten zijn het Jacobskruis- 

kruid en haar belagers, en plagen op chrysant 

zoals trips en mineervlieg. Daarnaast wordt on¬ 

derzoek verricht aan bestuivers (hommels) van 

onder andere Slangenkruid en Veldhondstong. 

De wijze van stuifmeeltransport door insecten 

tussen en binnen individuen van planten heeft 

o.a. gevolgen voor de verdeling van hulpbron¬ 

nen over de mannelijke (stuifmeel) en vrouwelij¬ 

ke (zaden) functies van de plant. 

Het onderzoek in de Sectie Dierenecologie, on¬ 

derzoekgroep Oecologie van Parasieten en Pre- 

datoren, richt zich op gedragsoecologie, popu- 

latiedynamica, genetica en "Community Ecolo¬ 

gy" van insecten. Men richt zich op insecten 

omdat ze van groot economisch belang zijn en 

omdat ze een groot deel vormen van de soor¬ 

ten op aarde. Veel onderzoek gebeurt aan sluip¬ 

wespen. Alleen hiervan zijn al meer dan 

200.000 soorten. 

Gedragsonderzoek aan sluipwespen is één van 

de gebieden in de evolutionaire oecologie die 

zowel in de theorievorming als in het empirisch 

onderzoek een stormachtige ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Voordat sluipwespen over kun¬ 

nen gaan tot het leggen van eieren, hebben ze 

een viertal beslissingen moeten nemen: 

1. waar naar gastheren te zoeken; 

2. welke gastheren (soort, stadium) te gebrui¬ 

ken; 

3. welke legselgrootte te produceren; 

4. welk geslacht aan de nakomelingen te ge¬ 

ven? 

Aangezien deze beslissingen directe gevolgen 

hebben voor zowel het aantal nakomelingen als 
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de kwaliteit ervan, zal het zoekgedrag van sluip¬ 

wespen onder sterke invloed staan van natuur¬ 

lijke selectie. Er is door theoretische biologen 

een breed scala van modellen ontwikkeld die 

voorspellen hoe deze vier beslissingen in be¬ 

paalde situaties genomen moeten worden. De 

onderzoekgroep houdt zich bezig met het toet¬ 

sen van deze modellen en met het ontwikkelen 

van nieuwe modellen waar deze nog niet be¬ 

schikbaar zijn. Ook in de populatiedynamica 

speelt het onderzoek aan sluipwespen een be¬ 

langrijke rol. Dit is vooral te danken aan de gro¬ 

te invloed die sluipwespen kunnen hebben op 

de populaties van hun gastheren. Tenslotte 

worden genetische en moderne moleculaire 

technieken toegepast om antwoorden op diver¬ 

se vragen te vinden. 

Sluipwespen kunnen ook gebruikt worden in de 

biologische bestrijding van plagen in de land¬ 

en tuinbouw. De onderzoekgroep doet ook on¬ 

derzoek ten behoeve van de biologische bestrij¬ 

ding van plagen. De vraagstellingen in dit on¬ 

derzoek hebben betrekking op de selectie van 

de beste parasieten tegen een bepaalde plaag, 

op de evaluatie van biologische bestedingspro¬ 

jecten en op de maximalisatie van de productie 

van massakweken. 

Tijdens rondleidingen zal er gelegenheid zijn 

om de verschillende proefdieren te zien en te 

horen waarvoor ze gebruikt worden. 

Binnen de onderzoekgroep Evolutiebiologie is 

de genetica en ontwikkeling van vlindervleugel- 

patronen bij tropische Zandoogjes, met name 

Bi cyclus any na na uit Malawi, onderwerp van 

studie. In het natte warme seizoen, de tijd van 

het jaar waarin de reproductie plaats vindt, heb¬ 

ben de vlinders een opvallend vleugelpatroon. 

De vlinders zijn dan actief en de oogstippen op 

hun vleugels hebben als functie predatoren te 

misleiden. In de droge tijd hebben de vleugels 

een schutkleur. De vlinders zijn dan inactief en 

wachten verborgen tussen bladeren tot het nat¬ 

te seizoen aanbreekt. De temperatuur tijdens 

de ontwikkeling van de rups speelt, naast ande¬ 

re factoren als voedselkwaliteit, een zeer be¬ 

langrijke rol bij de ontwikkeling van de vleugel- 

patronen. We hebben hier te maken met sei- 

zoenspolyfenisme, een bijzonder voorbeeld van 

fenotypische plasticiteit. Vlindervleugelpatro- 

nen, voor ieder seizoen een passend jasje! 

Ook de erfelijke aanleg is van groot belang. 

Kweekproeven wijzen uit dat men kan selecte¬ 

ren voor verschillende typen vleugels. Daar¬ 

naast zijn de laatste jaren mutanten gevonden 

waaruit stammen zijn gekweekt met een bijzon¬ 

dere vleugeltekening. Ook kan men poppen zo¬ 

danig manipuleren dat men vlinders krijgt met 

een afwijkend patroon. Door al deze experi¬ 

menten heeft men inzicht gekregen in de evolu¬ 

tie en ontwikkeling van vleugelpatronen. Zowel 

tijdens de lezing als rondleidingen zullen de 

"afwijkende" vlinders worden getoond. 

Alles bij elkaar belooft het een interessante dag 

te worden, zowel voor toegepaste entomolo¬ 

gen als voor verzamelaars, kwekers en gedrag- 

bestudeerders. En ook voor de prijs (gratis) 

hoeft u niet weg te blijven! 

Aanvanq: 11:00 uur (welkom vanaf 10:30 uur). 

Einde: ca. 16:00 uur. 

Plaats: collegezaal van het Van der Klaauwla- 

boratorium aan de Sterrenwachtlaan (zijstraat 

van de Kaiserstraat) te Leiden. 

Bereikbaarheid: 

Per auto vanaf A4: neem afrit 7 (Zoeterwoude 

Dorp) richting Leiden N206 (Europaweg). Na 

Lammebrug over de Vliet rechtsaf richting Lei¬ 

den Centrum (Lammenschansweg), weg ca. 

1,5 km volgen (o.a. onder spoorbaan door), dan 

vlak voor Jan van Houtbrug linksaf Zoeterwoud- 

sesingel, rechtdoor Witte Singel, rechtsaf brug 

over naar Kaiserstraat, linksaf Sterrenwachtlaan 

(slagboom!). 

Per auto vanaf A44: neem afrit 8 (Leiden) rich¬ 

ting Leiden (Plesmanlaan), ca. 2 km volgen, na 

Naturalis en viaduct spoorbaan rechtdoor Mors¬ 

singel, met de bocht mee naar rechts (Mors- 

weg), over spoorbaan direct naar links en over 

het water weer direct naar links (en weer over 

de spoorbaan): Noordeinde, rechtsaf Witte Sin¬ 

gel, na de grote slinger rondom de Sterren¬ 

wacht linksaf brug over naar Kaiserstraat, links¬ 

af Sterrenwachtlaan (slagboom!). 

Parkeren is mogelijk langs de Sterrenwacht¬ 

laan. 

Lopend vanaf station Leiden Centraal (ca. 1 
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km): recht tegenover station de Stationsweg in, 

rechtdoor Steenstraat, linksaf Blauwpoorts- 

brug, rechtsaf Prinsessekade, rechtdoor Kort 

Rapenburg, rechtdoor Rapenburg (neem rech¬ 

terzijde), waar Rapenburg afbuigt naar links: 

rechtdoor Kaiserstraat, rechtsaf Sterrenwacht- 

laan (langs slagboom). 

Per bus vanaf Leiden Centraal Station: neem 

bus 43 tot de halte op de Witte Singel tegen¬ 

over de oude Sterrenwacht (gebouw met alle¬ 

maal koepels op het dak), stukje Witte Singel 

vervolgen, linksaf Kaiserstraat, linksaf Sterren- 

wachtlaan (langs slagboom). 

Lopend vanaf station Leiden Lammenschans 

(ietsje meer dan ca. 1 km): vanuit station klein 

stukje links en dan rechtsaf Lammenschans¬ 

weg, linksaf Zoeterwoudsesingel, rechtdoor 

Witte Singel, rechtsaf Kaiserstraat, linksaf Ster- 

renwachtlaan (langs slagboom). 

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Een lunch 

moet u zelf meenemen of tussen de middag in 

de Leidse binnenstad zien te veroveren. Dit is 

goed te doen. 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 20 nov.: workshop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 187, 3722GK Bilthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 6 nov. 

najaarsbijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw "Killesteijn" te Lexmond. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

►HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Bijeenkomsten op 

28 nov. 1999 (Leeuwarden, najaarsbijeen¬ 

komst), 30 ian. 2000 (Leeuwarden, winterbij- 

eenkomst) en 26 mrt 2000 (Groningen, voor- 

jaarsbijeenkomst). 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. Bijeenkomsten in de Landbouwho¬ 

geschool ("Tropische Landbouwschool", NB: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te Deven¬ 

ter, 9.30-12.00 op zaterdag 15 ian. 2000 en 

18 maart 2000. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 nov.: bijeenkomst in 

Milieu Educatie Centrum te Eindhoven. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomsten op 17 nov. 1999 en 

19 ian. 2000; 20:00 uur, kantine van de afde¬ 

ling Entomologie van het Zoölogisch Muse¬ 

um, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam 

(schuin tegenover Artis Aquarium). Bereik¬ 

baar met tram 9 vanaf het Centraal Station, 

halte St.-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. Bijeenkomsten 

op 15 dec.. 25 ian. en 22 maart. 20:00 uur, 

vergaderruimte C.5.42, nieuwbouw Natura- 

lis, Darwinweg Leiden, vlakbij Leiden Cen¬ 

traal Station. 

► INTERNETEN INSECTEN 

Een handige nieuwe site voor wie op zoek is 

naar connecties in het buitenland, is de Directo¬ 

ry of Entomological Societies van Scientific Re¬ 

ference Resources: www.sciref.org/links/intro.htm 

Hier worden alle entomologische verenigingen 

van de hele wereld (voor zover bekend) ver¬ 

meld. Uiteraard wordt ook de NEV met nieuwe 

website (www.xs4all.nl/~nev, ik zeg het nog maar 

eens) genoemd. Ook is er een Directory of 

Entomology Departments and Institutes in 

aanbouw. Wat klaar is, is al te vinden op 

www.sciref.org/links/EntDept/EntDept.htm. De volgen¬ 

de grote klus zal een lijst met alle oude en 

nieuwe entomologische tijdschriften zijn. Kan 

in de toekomst wel eens handig zijn. Daarom af 

en toe maar naar de algemene pagina kijken: 

www.sciref.org/links/index.htm, ook wanneer u geïn¬ 

teresseerd bent in endocrinologie van insecten. 

-PK- 
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►VAN HARTE WELKOM: KOPIJ VOOR 

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

De dagen zijn weer kort en de avonden lang. 

Tijd om de vangsten van de afgelopen zomer te 

verwerken. Wellicht stuit u hierbij op opwinden¬ 

de entomologische zaken waarvan u andere le¬ 

den op de hoogte wilt brengen of die anders¬ 

zins de moeite waard zijn om een bredere 

bekendheid te krijgen. Misschien heeft u van 

de zomer leuke waarnemingen aan insecten ge¬ 

daan waarvan nu blijkt dat ze nog niet in de lite¬ 

ratuur voorkomen. Over zoiets zou u een korte 

mededeling kunnen schrijven. Of misschien 

bent u al eens begonnen iets te schrijven maar 

moet u het 'alleen' nog afmaken. Zonde om te 

laten liggen! 

Entomologische Berichten is het blad voor le¬ 

den van de Nederlandse Entomologische Ver¬ 

eniging. EB publiceert BIJ VOORKEUR artikelen 

en mededelingen van NEV-leden, maar dan 

moeten die artikelen wél voorradig zijn. Aarzel 

dus niet. Aanwijzingen voor het schrijven van 

een artikel zijn de vinden op de achterflap van 

deze of een vorige EB. Het lijkt een heel ver¬ 

haal, maar doorlezen kost al met al maar een 

paar minuten. Daarna weet u precies waar u op 

moet letten om het uzelf en de redactie van EB 

zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Uw producten kunt u sturen naar Redactie En¬ 

tomologische Berichten, Vakgroep Waterkwali¬ 

teitsbeheer en Aquatische Ecologie LUW, Rit- 

zema Bosweg 32a, 6703 AZ Wageningen. Suc¬ 

ces met schrijven! -PK- 
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Nieuwe galmuggen voor de Nederlandse fauna (XI) 

(Diptera: Cecidomyiidae) 

W. Nu VELDT 

NIJVELDT, W„ 1999. GALL MIDGES NEW TO THE FAUNA OF THE NETHERLANDS (XI) (DIPTERA: CECI¬ 

DOMYIIDAE). - ENT. BER.. AMST. 59 (11): 169-170. 

Abstract: Rhizomyia fasciata is recorded here as new for The Netherlands. The larvae of this species are free-living and 

the adults were reared from fallen cones of spruce. The feeding behaviour is still unknown. Some details on its biology, 

morphology and distribution are given. 

Gruttoweide 122, 6708 BM Wageningen. 

Het verzamelen van geplukte en afgevallen 

coniferenkegels heeft meer dan eens tot de 

ontdekking van nieuwe galmugsoorten voor 

ons land geleid. Enkele van deze “zeer kleine, 

teedere mugjes, aan hun sober aderverloop en 
meest weelderige sprieten gemakkelijk te her¬ 

kennen“ (Van der Wulp, 1877), opgekweekt 

uit afgevallen kegels van fijnspar (Picea abies 

(L.) Karsten), bleken onlangs tot een nog niet 
eerder gevonden soort te behoren. Enkele bij¬ 

zonderheden worden hieronder vermeld. Het 

materiaal is door de auteur verzameld en de 
preparaten zullen worden gedeponeerd in de 

collectie van het Zoölogisch Museum te 

Amsterdam (ZMA). 

Rhizomyia fasciata Kieffer 

Materiaal 

26 (preparaat nrs 5230 en 5231), Utrecht, Neerlangbroek, 

V i 1 

landgoed Leeuwenburg, 4.iv.l968, leg. W. Nijveldt 

(ZMA). 

De subfamilie Cecidomyiinae, waartoe Rhizo¬ 
myia fasciata behoort, telt vele galvormers, 

maar de tot nu toe bekende soorten van het ge¬ 
slacht Rhizomyia zijn vrij levend en voeden 

zich vermoedelijk met schimmels. Het is niet 

duidelijk of de fijnsparkegels als voedselbron 
of als overwinteringsplaats hebben gediend. 

Sommige Noord-Amerikaanse Rhizomyia- 
soorten zijn in gallen van galmuggen aange¬ 
troffen. Hun exacte voedingsgewoonten zijn 

echter onbekend (Gagné, 1989). R. fasciata 

was tot dusverre alleen bekend uit Frankrijk 
(Kieffer, 1904) en het Europees gedeelte van 

Rusland (Mamajev, 1967: Pavlova Sloboda, 

provincie Moskou). 
Belangrijke determinatiekenmerken vor¬ 

men de mannelijke genitaliën (fig. 1) en de 

2 3 

Fig. 1-3. Rhizomyia fascia¬ 

ta. 1, mannelijke genitaliën, 

dorsaal; 2, omtrek vijfde fla- 

gellumsegment; 3, omtrek 

twee laatste flagellumseg- 

menten. Schaallijn: 0,1 mm. 
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omtrek van respectievelijk het vijfde en de 

twee laatste flagellumsegmenten (fig. 2 en 3). 
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Lordithon pulchellus, nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Coleoptera: Staphylinidae) 

Bas Drost 

DROST, M. B. P., 1999. LORDITHON PULCHELLUS, NEW FOR THE DUTCH FAUNA (COLEOPTERA: STA¬ 

PHYLINIDAE). - ENT. BER., AMST. 59 (11): 171-172. 

Abstract: Lordithon pulchellus is reported for the first time from The Netherlands. The species was found on several lo¬ 

cations, mainly in the Dutch river area, since 1973. Some details about habitat are given. 

Lingedijk 35, 4014 MB Wadenoijen. 

Tijdens een onderzoek naar kevers op padden¬ 

stoelen vond ik op 5 mei 1995 een bonte kort- 

schildkever in een uiterwaard bij Dreumel 

(provincie Gelderland). Determinatie wees uit 
dat het een vrouwtje Lordithon pulchellus 

(Mannerheim) betrof, een soort die nog niet 

gemeld is uit Nederland. De kever zat in een 

bundel paddenstoelen van de soort Lentinus 

tigrinus (Bull.:Fr.) Fr. (tijgertaaiplaat), die op 
een alleenstaande dode knotwilg (Salix sp.) 

groeide (fig. 1). 

Op 20 juni 1998 vond ik in Ophemert (pro¬ 
vincie Gelderland) opnieuw L. pulchellus, 

naast een laantje naar Kasteel de Pippert. 

Langs dit onverharde laantje staan voorname¬ 
lijk eiken (Quercus sp.) en esdoorns (Acer 

sp.). Aan de voet van een van de eiken groeide 
tussen bladmossen een aantal paddenstoelen 

van het geslacht Russula, waarvan vele sterk 

aangetast waren door Diptera-larven. De on¬ 
derzijde van één van de aangetaste padden¬ 

stoelen leverde twee exemplaren van L. pul¬ 

chellus op. 
In de collectie van het Instituut voor Taxo- 

nomische Zoologie te Amsterdam zag ik geen 

Nederlands materiaal van L. pulchellus, wel in 
het Museum Naturalis te Leiden: Asperen, 

vi. 1973, leg. K. C. J. Zwakhals (2 ex.); Boxtel, 
31 .iii. 1979, leg. v.d. Krift (1 ex.); Neerijnen, 

X.1990, leg. K. C. J. Zwakhals (16 ex.). 
Over de vindplaats bij Neerijnen deelde de 

heer Zwakhals mij mee dat de kevers verza¬ 
meld zijn in een malaiseval, die opgesteld 
stond in het parkbos van Kasteel Neerijnen 

met beuken- en eikenlanen en restanten van 

loofbos met populier. De malaiseval heeft hier 

gestaan van 26 juni 1990 tot 20 oktober 1990. 
Volgens Horion (1967) komt de soort voor 

in en op boomzwammen van loofbomen, 

vooral van alleenstaande bomen in ooibossen 
of in lichte plantsoenen en minder in gesloten 

bospercelen. De soort wordt volgens deze au¬ 

teur ook van allerlei bodempaddenstoelen ge¬ 
meld. De waarnemingen van Dreumel, Ophe¬ 

mert en Neerijnen sluiten redelijk bij deze 

habitatbeschrijving aan. 
Lordithon pulchellus komt voor in Noord¬ 

en Midden-Europa. De verspreidingsgrens 
loopt van Karelië (Rusland) via Scandinavië 

tot in Frankrijk en van Zwitserland via 
Oostenrijk tot in Roemenië (Horion, 1967; 

Lundberg, 1995). Lordithon pulchellus is niet 

bekend uit Denemarken en Groot-Brittannië 
(Lundberg, 1995). In de ons omringende lan¬ 
den wordt de soort weinig verzameld. Uit 

België zijn alleen vondsten bekend uit de pro¬ 
vincie Luik: Verviers (vóór 1880) en Ben 
Ahin ,”in der Schlucht von Solières, v.1949, 3 

ex.” (Seegers, 1986). Uit Duitsland is de soort 
bekend van Beieren, Baden, Hessen, Nord¬ 
rhein-Westfalen (vóór 1900), Weser-Ems- 

gebiet, Nieder-Elbegebiet, Brandenburg, en 

van vóór 1950 uit Sachsen-Anhalt en Thürin¬ 
gen (Köhler & Klausnitzer, 1998). Köhler 

(1995) meldt een nieuwe vondst bij Keulen 
(Wörringer Bruch: 1 ex. gezeefd uit mos en 

bladeren aan de voet van een oude populier 

(Populus nigra L.)). 
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Fig. 1. Lentinus tigrinus, de 

tijgertaaiplaat. Uit deze bun¬ 

del paddestoelen werd een 

vrouwtje van Lordithon pul- 

chellus verzameld. 

In Nederland zijn, op de vondst van Boxtel 

na, alle vondsten van L. pulchellus gedaan in 

het rivierengebied. De oudste waarneming 

stamt uit 1973. Aangezien de soort een opval¬ 

lend bont uiterlijk heeft en vrij eenvoudig op 

naam te brengen is, lijkt het niet aannemelijk 

dat zij vóór die tijd steeds over het hoofd is ge¬ 

zien. Het ligt meer voor de hand dat de soort 

zich recentelijk naar het westen heeft uitge¬ 

breid. 
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Trekvlinders in 1998 (negenenvijftigste jaarverslag) 

(Lepidoptera) library 

R. DE Vos 
JAN 1 9 2000 

VOS, R. DE, 1999. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1998 (FIFTY-NINTH 

173-185. 

REPORT^ fBER-fiMST. 59 (12): 

UNIVï£Rol r Y 
Abstract: In 1998, data of 27 species of migratory Lepidoptera, which are presented in this 59th annual report, were re¬ 

corded in The Netherlands by 128 observers. Most species were seen in moderate numbers, apart from Colias croceus, 

which was very numerous in the western part of the country. More specimens than usual have been recorded of the spe¬ 

cies Acherontia atropos, Udea ferrugalis, Spodoptera exigua and Mythimna unipuncta. The results of Vanessa cardui 

and Autographa gamma were relatively low, while Vanessa atalanta was seen in usual numbers. Rarely recorded spe¬ 

cies are Euchromius ocelleus, Uresiphita gilvata, Palpita unionalis, Iphiclides podalirius, Cyclophora puppillaria and 

Rhodometra sacraria. The specimen of the North American silkmoth Telea polyphemus is considered as imported, pro¬ 

bably carried by ship to our country. Leptidea sinapis and Lithophane leautieri proved to be indigenous in The 

Netherlands and are no longer considered being migrants. Of the latter species caterpillars have been found. 

R. de Vos, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 

Amsterdam. 

Inleiding 

Er werden in 1998 in Nederland 27 soorten 

trekvlindersoorten waargenomen. In dit jaar¬ 

verslag wordt een overzicht gegeven van de 

resultaten die door vrijwilligers uit het hele 
land bij elkaar zijn gebracht. De waargenomen 

aantallen zijn over het algemeen betrekkelijk 

laag, maar van enkele soorten werden grotere 

aantallen dan gebruikelijk gezien. Zeer opval¬ 

lend waren de talrijke oranje luzernevlinders 
(Colias croceus) in het westen van het land, en 

ook werden er eindelijk weer eens wat meer 
doodshoofdvlinders (Acherontia atropos) ge¬ 

meld. Van Udea ferrugalis, Spodoptera exi¬ 

gua en Mythimna unipuncta werden eveneens 
meer dan gemiddelde aantallen gezien. De 

distel vlinder (Vanessa cardui) en de gamma- 

uil (Autographa gamma) lieten het een beetje 
afweten, maar de atalanta (Vanessa atalanta) 

was vrij gewoon. Bijzonder waren de vang¬ 

sten van Euchromius ocelleus, Uresiphita gil¬ 

vata, Palpita unionalis, de koningspage (Iphi¬ 

clides podalirius), Cyclophora puppillaria en 
maar liefst drie exemplaren van Rhodometra 

sacraria. Heel bijzonder is de vondst van 

een Noord-Amerikaanse nachtpauwoog, Te¬ 

lea polyphemus, geen migrant, maar zeer 

waarschijnlijk ongewild geïmporteerd. Het 

boswitje (Leptidea sinapis) en Lithophane 

leautieri, waarvan inmiddels rupsen zijn ge¬ 

vonden, hebben zich in ons land gevestigd en 
kunnen daarom niet meer tot de migranten ge¬ 

rekend worden. 
In figuur IA en 1B worden respectievelijk 

de neerslagduur en temperatuur weergegeven, 

waargenomen te De Bilt in 1998 (KNMI, 

1999). De invloed van het weer in 1998 op de 
migratiepatronen van de trekvlinders wordt 

kort besproken. 
De provincies van de vindplaatsen worden 

als volgt afgekort: Groningen (Gr), Friesland 
(Fr), Drenthe (Dr), Overijssel (Ov), Gelder¬ 

land (Gdl), Utrecht (Utr), Flevoland (Fl), 
Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH), 

Zeeland (Zl), Noord-Brabant (NB) en Lim¬ 

burg (Lbg). 

Medewerkers 

Er werden van 128 personen en instellingen bruikbare ge¬ 

gevens ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank: 

B. van Aartsen, B. van As, J. Asselbergs, A. Baaijens, J. 

de Bakker, M. Bauduin, A. van Beek, H. Beers, J. Bielen, 

H. Bijl, Th. Blokland, K. & mw J. de Boer, J. Boerma, H. 

Bosma, W. Brier, mw W. de Brouwer, H. Bunjes, N. van 

der Burg, R. Burrough, A. Deelman, M. Delnoye, H. 
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Dolfien, W. Domhof, J. Donner, D. Doornheijn, N. Elffe- 

rich, G. van den Ende, mw M. Flint-Diekerhof, A. Frans- 

sen, M. C. R. Franssen, Fries Natuurmuseum, mw H. 

Gehéniau-Lasance, H. Goudzwaard, W. Grinwis, D. 

Groenendijk, H. Groenink, R. Gronert, A. Grosscurt, W. 

de Haan, C. Hellegreen, K. Hoek, W. Hogenes, H. ten 

Holt, mw A. Hoornveld-Jouksma, E. Houkes, K. Huis¬ 

man, M. Jansen, M. G. M. Jansen, P. Jeschar, K. Kaag, I. 

Kaijadoe, D. van Katwijk, mw M. de Keijzer, J. Kerse- 

boom, mw J. Kiel-Hartog, T. Kleijn, KNNV-Insecten- 

werkgroep Epe/Heerde, KNNV-Insectenwerkgroep Wa- 

terweg-Noord, J. Koster, P. Kreijger, F. van der Lans, R. 

van Leeuwen, J. Lucas, R. Luntz, F. Maaskamp, J. Meije- 

rink, P. Meininger, F. Melkert, G. van der Meulen, G. van 

Minnen, mw E. Molin-Neef, J. Moonen, H. Nagel, Ch. 

Naves, K. Nieuwland, L. Noens, P. Oomen, W. Oord, F. 

van Oosterhout, C. Ottenheijm, G. Padding, J. van Pigge- 

len, mw A. Plag, W. Poppe, G. Prang, D. Prins, S. van 

Randen, A. Remeeus, B. Rietman, mw H. Roode-Woud- 

stra, P. Rooij, W. van Rooijen, J. Scheffers, G. Schingen- 

ga, A. Schreurs, R. Simon-Thomas, mw J. Sinnema, G. 

Smeets, A. Smit, F. Smit, mw M. Smulders, P. van Son, 

M. Sonnemans, E. van der Spek, H. Spijkers, B. Stam, D. 

Stienstra, J. Stolk, R. Strucker, mw J. Stuurman-Huitema, 

E. Taelman, J. Tilmans, A. van Tuijl, C. de Veld, R. Vis, 

D. Visser, Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, De 

Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards 

Landschap, Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen, 

mw M. Vos, R. de Vos, P. Vroegindeweij, J. van Vuure, 

G. Wilmink, natuurorganisatie “De Windbreker”, Th. 

Wip, P. Zumkehr, J. Zwier. 

Waarnemingen 

Het jaar 1998 was zeer nat, warm, maar met 

weinig zon. Evenals 1997 behoort 1998 tot de 

zes warmste jaren van deze eeuw. Er viel in 

De Bilt nog niet eerder zoveel neerslag als in 

dit jaar. De eerste helft van januari en de 

maanden februari, maart en april waren zach¬ 

ter dan normaal. Februari werd de droogste 

maand van het jaar met veel zon, gevolgd door 

een zeer natte periode in de eerste decade van 

maart. Ook april was zeer nat en somber, maar 

mei was een zeer droge maand met in de twee¬ 

de decade zelfs in het geheel geen neerslag, 

maar met veel zonneschijn en “extreem” hoge 

temperaturen, waarmee deze maand tot de drie 

warmste meimaanden behoort. In juni was de 

temperatuur normaal, maar in juli bleef het re¬ 

latief koel; de zon liet zich in beide maanden 

nauwelijks zien. Juni was wel een zeer natte 

maand, met in de eerste decade zeer zware on¬ 

weersbuien. De eerste twee decaden van au¬ 

gustus waren zeer warm en droog, maar in de 

laatste decade daalde de temperatuur flink en 

viel er veel neerslag. In september was de tem¬ 

peratuur bijna constant hoog (boven de 20° 

Celsius) en viel er plaatselijk eveneens veel 

neerslag. Hierna daalde de temperatuur snel 

en de eerste helft van oktober was koud. 

Oktober was een zeer sombere maand en met 

name de laatste decade van de maand en de 

eerste decade van november viel er veel regen; 

november behoort zelfs tot de vier natste van 

de eeuw. De temperatuur bleef snel dalen, zo¬ 

dat november en de eerste decade van decem¬ 

ber winters koud waren met sneeuw en vooral 

’s nachts soms strenge vorst. In de laatste helft 

van december steeg de temperatuur snel, zodat 

het jaar vrij zacht werd afgesloten (KNMI, 

1999). 

Alleen van de atalanta (Vanessa atalanta) 

werden overwinteraars gemeld. Door het 

zachte weer in de eerste maanden van het jaar 

kon het aantal waargenomen exemplaren 

reeds vroeg oplopen tot een totaal van 18. 

Ondanks de sombere aprilmaand kwamen in 

deze periode de distelvlinder (Vanessa cardui) 

en later ook de gamma-uil (Autographa gam¬ 

ma) ons land binnen. De vlinders namen pas 

goed in aantal toe in de maand mei, vooral in 

de warme tweede decade. De natte periode in 

juni en de koele periode in juli hebben de toe¬ 

name van het aantal trekvlinders afgeremd, 

zodat pas eind juli en in augustus een forse 

stijging van de aantallen werd waargenomen. 

Met name de atalanta en de gamma-uil waren 

redelijk goed vertegenwoordigd, maar voor¬ 

al in augustus was de oranje luzernevlin- 

der (Colias croceus) plaatselijk zeer talrijk. 

Vreemd genoeg begon de instroom van deze 

soort reeds in juni, in een zeer natte en sombe¬ 

re periode. In de laatste decade van augustus, 

waarin veel regen viel en de temperatuur laag 

was, verminderden de aantallen oranje luzer- 

nevlinders en gamma-uilen flink, maar de ata¬ 

lanta en distelvlinder trokken zich er weinig 

van aan. Vanaf deze periode werd Udea ferru- 

galis juist meer gezien en bleef tot in septem¬ 

ber relatief talrijk. De redelijk warme septem¬ 

bermaand zorgde voor een langer seizoen voor 

veel soorten trekvlinders, tot begin oktober. 
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Fig. ÏA-B. Weersomstan¬ 

digheden in 1998, waar¬ 

genomen te De Bilt 

(gegevens Koninklijk Ne¬ 

derlands Meteorologisch 

Instituut, 1999). IA, neer- 

slagduur per decade in 

uren; 1B, maximum-, mi¬ 

nimum- en gemiddelde 

temperatuur per decade in 

graden Celsius. 
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toen de grote temperatuursdaling een enorme 

terugval in aantallen veroorzaakte. Ondanks 
de vele regen eind oktober en in november 

werden toch nog tot de laatste decade van no¬ 
vember vlinders gezien. 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Met een jaartotaal van 752 in het vrije veld 
waargenomen exemplaren heeft het koolmotje 

een slecht seizoen achter de rug. Het eerste 
exemplaar werd weliswaar op 30 maart te 

Drachten waargenomen (A. Hoornveld-Jouks- 

ma), maar het seizoen, met in elke decade mel¬ 
dingen, begon pas eind april met een exem¬ 
plaar op 22 april te Brielle (Zuid-Holland, P. J. 

Rooij) en op 26 april te Kortgene (Zeeland, J. 

van Vuure). De aantallen bleven vrijwel het 

gehele seizoen laag, maar kenden ondanks het 
vrij koele weer een kleine opleving in de laat¬ 

ste decade van juni en de eerste van juli. 
Daarna zakten de aantallen weer in en kwa¬ 
men de decadetotalen zelfs in de warme au¬ 

gustusmaand niet boven de 70, dit in schril 

contrast met de enorme invasie in 1997, toen 
maar liefst in totaal 150.000 vlinders werden 

geteld. Op 10 november werden de laatste 
twee vlindertjes gezien te Kortgene (J. van 
Vuure). Het koolmotje was in het zuidwesten 

van ons land het talrijkst: in Zeeland werden 
307 vlinders gezien en in Zuid-Holland 273. 
Opvallend is het lage aantal van acht vlinders 
in Noord-Brabant, maar ook in andere provin¬ 

cies was de soort relatief schaars. Geen enkele 
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melding ontving ik uit Groningen, Drenthe en 

Flevoland. Wederom werden er grote aantal¬ 

len overwinterende vlinders en rupsen gemeld 

uit Honselersdijk (Zuid-Holland) door J. 

Scheffers. De rupsen leven er in kassen op 

violieren (Matthiola incana (L.) R. Br.) (zie 

ook De Vos & Rutten, 1999). In januari 

en maart werden in totaal 508 vlinders en 

93 rupsen in de kassen geteld, maar dit is ze¬ 

ker slechts een fractie van de werkelijke aan¬ 

tallen. 

Euchromius ocelleus (Haworth) 

Tot nu waren er slechts twee exemplaren van 

Euchromius ocelleus uit Nederland bekend, 

gevangen in 1985 (De Vos, 1992). Het is daar¬ 

om een grote verrassing dat A. Baaijens op 25 

september, nota bene in de lichtval in zijn ach¬ 

tertuin te Oost-Souburg (Zeeland), een derde 

exemplaar ving. Het is een voorraadinsect, 

oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa. 

Mogelijk was dit exemplaar werkelijk een mi¬ 

grant, omdat de laatste decade van september 

gekenmerkt werd door voornamelijk oosten¬ 

tot zuidoostenwind met vrij hoge temperatu¬ 

ren. 

Uresiphita gilvata (Fabricius) 

Eveneens een verrassende vangst betreft 

Uresiphita gilvata, voorheen bekend als U. 

polygonalis (Denis & Schiffermüller). Slechts 

drie exemplaren waren uit Nederland bekend, 

respectievelijk in 1951, 1958 en 1989 gevan¬ 

gen (De Vos, 1992). A. van Tuijl ving op 12 

augustus te Weesp het vierde exemplaar. De 

vlinder is goed herkenbaar en kan nauwelijks 

met een andere soort worden verward. Het ge- 

ringe aantal waarnemingen wijst op grote 

zeldzaamheid in ons land, maar in Zuid- 

Europa kan de vlinder heel algemeen voorko¬ 

men. De rupsen leven op diverse soorten brem 

(onder andere Genista en Cytisus). 

Udea ferrugalis (Hübner) 

Sinds 1969 werd niet zo’n groot aantal exem¬ 

plaren van Udea ferrugalis waargenomen: 

maar liefst 147 vlinders werden geteld, waar¬ 

van niet minder dan 110 in Zeeland! Voorts 

werden in Zuid-Holland en Gelderland res¬ 

pectievelijk 14 en 17 exemplaren genoteerd en 

in Noord-Holland, Noord-Brabant en Lim¬ 

burg ieder slechts twee. Uit de overige pro¬ 

vincies kwamen geen meldingen binnen. De 

eerste vlinder werd op 3 juli te Honselers¬ 

dijk (Zuid-Holland) gevangen door J. Schef¬ 

fers, gevolgd door twee exemplaren op 4 juli, 

te Gapinge (Zeeland) en Ouddorp (Zuid- 

Holland) (beide door K. J. Huisman). Het 

laatste exemplaar werd op 10 november ge¬ 

zien te Oost-Souburg (Zeeland, A. Baaij¬ 

ens). 

Nomophila noctuella (Denis & 

Schiffermüller) 

In vergelijking met de recente extreme aantal¬ 

len (in 1996 9710 exemplaren en 1997 zeven) 

is het jaartotaal in 1998 met 276 exemplaren 

niet hoog te noemen, maar gedurende de laat¬ 

ste dertig jaar is dit aantal echter slechts vier¬ 

maal overtroffen, zodat we toch kunnen spre¬ 

ken van een goed seizoen voor deze soort. 

Zoals wel vaker het geval is, zijn ook nu ver¬ 

reweg de meeste waarnemingen uit Zeeland 

afkomstig, waar 212 exemplaren werden 

geteld! Zuid-Holland en Noord-Holland vol¬ 

gen op afstand met respectievelijk 35 en 10 

exemplaren. In de overige provincies wer¬ 

den maar enkele vlinders gezien, of zelfs 

geen enkele (Groningen, Drenthe en Flevo¬ 

land). 

De eerste twee vlinders werden op 15 mei 

waargenomen in Kortgene (J. van Vuure) en 

in Ouddorp (K. J. Huisman) en op 30 mei 

werd de vermoedelijk laatste waarneming van 

de eerste generatie gedaan in Klein Valkenisse 

(Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland). In 

een langgerekte periode van begin juni tot half 

augustus bleven de aantallen van de tweede 

generatie laag, hoewel in elke decade vlinders 

werden gezien. In de tweede en derde decade 

van augustus stegen de aantallen, vermoede¬ 

lijk door het fraaie en warme weer, maar van 

een explosieve toename was geen sprake. 

Door de relatief hoge temperaturen in septem- 
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ber bleven de aantallen vrij hoog, maar in de 

koude oktober- en novembermaand was het 

snel gedaan. Toch werd de laatste vlinder van 
het seizoen pas op 10 november gezien in 

Zuidloo (Overijssel, H. Groenink). 

Palpita unionalis (Hübner) 

In 1998 werd één exemplaar gevangen van de¬ 

ze zeldzame trekvlinder, op 10 oktober te 
Goirle (Noord-Brabant, H. Spijkers). De zeld¬ 

zaamheid blijkt wel uit de weinige vondsten in 

het laatste decennium: één exemplaar in 1990 

en één in 1996 (De Vos & Rutten, 1998). 

Iphiclides podalirius (Linnaeus) 

Evenals vorig jaar werd ook dit jaar één exem¬ 

plaar van de bij ons zeldzame koningspage ge¬ 
zien. Dit twaalfde exemplaar voor Nederland 

sinds 1940 werd op 5 mei te Susteren (Lim¬ 

burg) waargenomen (De Vlinderstichting). 
Vanholder (1999) meldt voor België vijf 

exemplaren, maar van vindplaatsen met een 

“typisch biotoop van de koningspage”. Vol¬ 
gens Vanholder werden er geen zwervers in 

België gezien. 

Leptidea sinapis (Linnaeus) 

Sinds de vestiging van het boswitje vanaf 

1993 op en om de Sint Pietersberg in Zuid- 
Limburg (Smeets, 1997; De Vos & Rutten, 

1998) worden er elk jaar flinke aantallen 
waargenomen. Nu en dan worden er ook 

exemplaren elders in Nederland waargeno¬ 

men, vermoedelijk afkomstig uit deze of na¬ 

burige populaties. Van de 139 gemelde bos¬ 
witjes is er dit jaar slechts één op grote afstand 
van de Zuid-Limburgse populatie gezien, te 

weten een zeer vroeg exemplaar op 28 april te 
Cuyk (Noord-Brabant, De Vlinderstichting). 

Pontia daplidice (Linnaeus) 

In 1995 werd voor het laatst een exemplaar 

van het resedawitje in Nederland waargeno¬ 
men. De laatste jaren zijn de aantallen zeer 

laag, met als enige uitzondering 1994 met 12 

exemplaren, maar in veel jaren wordt de vlin¬ 
der niet eens gezien. In 1998 werd één exem¬ 

plaar waargenomen op Rottumerplaat (Gro¬ 

ningen, De Vlinderstichting). Helaas is de 
datum van de waarneming niet bekend. 

Colias croceus (Fourcroy) 

Een verrassing in 1998 was het plaatselijk tal¬ 
rijk voorkomen van de oranje luzernevlinder. 

Zeer plaatselijk, want voor menigeen is de in¬ 

vasie van deze opvallende vlinder onopge¬ 
merkt voorbijgegaan. De waarnemingen wa¬ 

ren, evenals in voorgaande jaren, vooral 
geconcentreerd in het westen van het land, 

waarbij opvalt dat de totalen in de drie weste¬ 

lijke kustprovincies praktisch gelijk zijn: in 
Zeeland 319 exemplaren, in Zuid-Holland 318 

en in Noord-Holland 304. Wat ook opvalt is 
dat in deze provincies, vooral in Zuid- en 

Noord-Holland, bijna alle vindplaatsen dicht 
aan de kust gelegen zijn. Zo werd in Petten 

(Hondsbossche Zeewering) met 110 exempla¬ 

ren het hoogste aantal oranje luzernevlinders 
geteld (De Windbreker), gevolgd door Bors- 

sele (96) (Vlinder- en libellenwerkgroep Zee¬ 
land) en Noordwijk (92) (H. J. Goudzwaard). 
Ook in Limburg werd een groot aantal vlin¬ 

ders waargenomen: 261 exemplaren. Alle 

overige provincies staan hiermee in schril con¬ 
trast: Noord-Brabant (25 exemplaren), Flevo¬ 

land (24), Overijssel (17), Friesland (16), 
Gelderland (14) en Groningen (1). In totaal 

werden 1298 vlinders gezien, een bijzonder 
resultaat als men bedenkt dat slechts driemaal 

eerder het totaal de “1000” passeerde. Sinds 
1967 (3084 exemplaren) werden niet zoveel 
oranje luzernevlinders gezien. 

De eerste generatie was mager vertegen¬ 
woordigd. Het eerste exemplaar werd op 10 
mei te De Cocksdorp (Texel) gezien (De Vlin¬ 
derstichting), bijna een maand later gevolgd 

door een exemplaar op 4 juni te Noordgouwe 
(Zeeland, Vlinder- en libellenwerkgroep Zee¬ 

land). Daarna zijn er nog enkele tientallen 
waarnemingen tot eind juli. De tweede gene¬ 
ratie profiteerde duidelijk van de warme au¬ 
gustusmaand, want de aantallen namen snel 

toe tot een maximum op 19 augustus van 201 
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1998 (*eieren, rupsen en/of poppen; zie tekst; getallen tus¬ 

sen haakjes zijn niet exact gedateerd; getallen tussen vierkante haakjes zijn vondsten binnenshuis) 

Soort januari februari maart april mei juni 

II I II III I II III I II III I II III I II III 

1. Plutella xylostella .... - 1 - - 2 24 47 7 63 70 112 

2. Euchwmius ocelleus .... ... ... . - ... 

3. Uresiphita gilvata .... ... ... . - ... 

4. Udeaferrugalis - - - - ... ... . - ... 

5. Nomophila noctuella - ... ... . 21 - 1 10 

6. Palpita unionalis - - - - ... ... . - ... 

7. Iphiclides podalirius - - - - ... ... i - ... 

8. Pontia daplidice .... ... ... . - ... 

9. Colias croceus .... ... ... i - 5 10 8 

10 . Colias hyale .... ... ... . - 2 - - 

11. Vanes sa atalanta 4 1 8 - 2 2 22 14 24 40 74 185 159 431* 294* 743 

12 .Vanessa cardui .... ... 2 6 11 28 38 6 18 19 50 

13. Lampides boeticus .... ... ... . - - 

14. Cyclophora puppillaria .... ... ... . - - - 1 

15. Rhodometra sacraria 

16. Orthonama obstipata 

17. Acherontia atropos 
18. Agrius convolvuli .... ... ... . - - 2 2 

19. Macroglossum stellatarum - ... - 1 - - 1- 2118 

20. Autographa gamma .... ... - - 21 35 107 78 250 327 700 

21. Chrysodeixis chalcites .... ... ... . - 1 

22. Spodoptera exigua .... ... ... . - ... 

23. Helicoverpa annigera .... ... ... [1] [*] - 

24. Heliothis peltigera .... ... ... . - - - 1 

25. Mythimna unipuncta .... ... ... . - ... 

26. Peridroma saucia .... ... ... . - ... 

27. Agrotis ipsilon .... ... ... 2 32 412 

vlinders. In deze periode werd ook op de 

Hondsbossche Zeewering een groot aantal 

vlinders geteld, en werd op 15 augustus een 

pop gevonden en een pas uitgekomen manne¬ 

tje (Gronert, 1998). Het decadetotaal bedroeg 

786 exemplaren, een zeer hoog aantal. De re¬ 

latief warme septembermaand resulteerde in 

een lange vliegtijd voor de oranje luzernevlin- 

der, hoewel de aantallen veel lager waren dan 

in augustus. Op 26 september trof J. Scheffers 

langs een dijk bij Hoek van Holland (Zuid- 

Holland) 15 vlinders aan, waaronder een co¬ 

pula van de gewone vorm en forma helice 

Hübner. Het betrof vermoedelijk vlinders van 

een derde generatie, want anderhalve maand 

eerder werden op deze plek al vele oranje lu- 

zernevlinders gezien. Deze ongewoon late pa¬ 

ring zal hoogstwaarschijnlijk niet meer tot 

nakomelingen hebben geleid. Het laatste 

exemplaar werd op 18 oktober gezien te Ber- 

nisse (Zuid-Holland, De Vlinderstichting). 

Het is merkwaardig dat de invasie in België 

nauwelijks werd opgemerkt, waar “slechts” 

427 exemplaren werden geteld (Vanholder, 

1999). Weliswaar één van de beste jaren voor 

België, maar toch beduidend minder dan in 

Nederland. 

Colias hyale (Linnaeus) 

Voor de gele luzernevlinder was 1998 met 59 

exemplaren een beter dan gemiddeld jaar. 

Toch moet er enige voorzichtigheid bij dit 

aantal in acht worden genomen, want het is 

bekend dat zich onder de vele normaal ge¬ 

kleurde oranje luzernevlinders ook een aantal 

vrouwtjes van de gele forma helice bevonden, 

en het is dus goed mogelijk dat een deel hier¬ 

van voor gele luzernevlinder is aangezien. Dit 

vermoeden wordt versterkt als men naar de 

vaak simultane waarnemingsdata van de beide 

soorten kijkt en het verspreidingspatroon in 
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juli augustus september oktober november december Totaal 

I II III I II III I II III I II III I II III I II 

1. 174 34 45 51 61 12 14 6 16 1 2 8 2 752 

2. .1. 1 

3. - 1. 1 

4. 3 3 1 4 55 36 21 15 - 3 3 3 147 

5. 19 5 3 7 77 62 28 44 5 1 1 9 1 276 

6. --------- 1 . 1 

7.. 1 

. (1) 
9. 4 12 5 153 786* 144 107 23 39 - 1 . 1298 

10. - 1 - - 47 7 2 * - -. 59 

11. 537* 572* 990* 1041* 1800* 1929* 2111* 1070* 1203 72 71 15 5 1 - - - 13420 

12. 46 27 37 131 216 235 75 33 60 3 1 . 1042 

13. - - 1. 1 

14. . 1 

15. - - - - 1 - 2. 3 

16. -1 2 - - 1 1 1 1 - - 2 2 - - - - 11 

17. 4 - 2 4 11 6 1* 2* 1*. 22 

18. 3 3* * 3* 12* 9* 21* 16 6* 2 1 . 80 

19. 13 6 31* 138* 12 2 2 11 9 7 2 . 256 

20. 301 605* 1017 2405* 4491 1936 2974 1094 1043 70 20 28 6 - - - - 17508 

21. - - 5 8 15 3 4 3 4 - 2 ----- 45 

22. - - - 2 - 6 5 - 1 . 14 

23. .[1] 2 

24. . 1 

25. - - 3. 3 

26. .3. 3 

27. - 2 4 4 3 2 47 19 25 13 10 11 2 2 1 - - 159 

Nederland, dat eigenlijk het klassieke model 

volgt van de oranje luzernevlinder. De vlin¬ 

ders zijn vooral in Zeeland en Zuid-Holland 
gezien en ontbraken in de drie noordoostelijke 

provincies (Groningen, Drenthe, Overijssel), 

terwijl Colias hyale meestal juist een noorde¬ 
lijke route vanuit Duitsland kiest. Helaas zijn 

de meeste waarnemingen achteraf niet meer te 
verifiëren. 

De eerste twee vlinders werden op 6 juni 
waargenomen in de Groese Duinen (Zeeland, 

P. L. Meininger) en Netersel (Noord-Brabant, 
De Vlinderstichting). Voor de eerste generatie 

bleef het hierbij, want de eerstvolgende mel¬ 

ding volgde pas op 19 juli te Wilhelminadorp 
(Zeeland, Vlinder- en libellenwerkgroep Zee¬ 

land), maar ook hierna duurde het weer tot 11 
augustus, dus een kleine maand, voordat er 
werkelijk van aantallen van betekenis kon 

worden gesproken. Dit was slechts van korte 

duur, want in de laatste decade van augustus 

en de eerste van september werden maar wei¬ 

nig vlinders gezien, de laatste op 7 september 
in de Houtrakpolder (Noord-Holland, De 

Vlinderstichting). Op 16 september tenslotte, 
werd er nog een rups gevonden te Ruurlo 

(Gelderland, De Vlinderstichting). 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

Met een jaartotaal van 13.420 waargenomen 
exemplaren is 1998 voor de atalanta zeker niet 

slecht verlopen. Opmerkelijk is dat de vlinder 
met uitzondering van december het gehele jaar 
is waargenomen. Er werd een uitzonderlijk 

groot aantal overwinteraars gemeld. Op de 

eerste datum, 11 januari, werden zelfs twee 
exemplaren gezien, te Haamstede (Zeeland, P. 
L. Meininger) en te Oud-Beijerland (Zuid- 
Holland, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards 

Landschap). Daarna volgden nog 13 exempla¬ 
ren, waarvan de laatste op 7 maart te Berkel 
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(Ziiid-Holland, E. Molin-Neef). Op 19 maart 

werd met een exemplaar te Petten (Noord- 

Holland, De Windbreker) een periode ingeluid 

van regelmatige waarnemingen in een aaneen¬ 

gesloten periode, met hogere aantallen. Men 

kan daarom aannemen dat toen de eerste im¬ 

migranten ons land binnenkwamen. Tot in juli 

bleven de totalen echter laag, vermoedelijk 

door het koele weer in juni en juli, waarbij de 

top van de eerste generatie bereikt werd op 24 

juni met landelijk 94 exemplaren. Hierna na¬ 

men de aantallen vooral in de warmere augus¬ 

tusmaand toe tot een tweede piek (de tweede 

generatie) op 31 augustus met 525 exempla¬ 

ren. In september bleven de aantallen vrij 

hoog door de relatief hoge temperaturen, maar 

zoals verwacht kon worden, vond er in okto¬ 

ber een abrupte daling van de aantallen plaats: 

in de eerste decade van oktober kwam nog 

maar 6% voor van het aantal in de decade er¬ 

voor! Met de aanhoudende koude bleven de 

aantallen laag en werd de laatste atalanta op 17 

november genoteerd te Kortgene door J. van 

Vuure. 

Zoals meestal het geval is, werden ook nu 

de meeste vlinders in de drie westelijke pro¬ 

vincies gezien: in Zeeland werd een totaal ge¬ 

teld van 3034 exemplaren, in Zuid-Holland 

2726 en in Noord-Holland 2747. In Gronin¬ 

gen, Utrecht en Drenthe werden met respectie¬ 

velijk 68, 75 en 80 exemplaren de laagste aan¬ 

tallen gemeld. Opvallend is het schril contrast 

tussen het totaal in Groningen en Friesland 

(respectievelijk 68 en 1643), vermoedelijk 

veroorzaakt door een gebrek aan voldoende 

waarnemers in Groningen. Tussen 2 juni en 16 

september werden er in totaal 56 rupsen waar¬ 

genomen, dus van beide generaties. Op 11 ju¬ 

ni werden vijftien rupsen tegelijk gevonden te 

Naaldwijk (J. Scheffers) en op 19 juli acht te 

’s-Gravendeel (Zuid-Holland, Vlinderwerk- 

groep Hoekschewaards Landschap). Alle ove¬ 

rige waarnemingen, verspreid over heel Ne¬ 

derland, betroffen meestal enkele exemplaren. 

Vanessa cardui (Linnaeus) 

Het jaar 1998 was met 1042 meldingen een 

matig jaar voor de distelvlinder, zeker in ver¬ 

gelijking met het bijzonder hoge aantal van 

bijna 64.000 getelde vlinders in 1996, maar 

het was veel beter dan in 1997 (328 exempla¬ 

ren). Er zijn geen overwinteraars gemeld. De 

eerste vijf vlinders werden op 9 en 11 april 

(respectievelijk twee en drie exemplaren) in 

de Noordoostpolder gezien (De Vlinderstich- 

ting), waarna in elke volgende decade waarne¬ 

mingen werden gedaan. De eerste generatie 

was echter verre van talrijk en zelfs op de top¬ 

dag 21 juni werden in heel Nederland slechts 

zeventien vlinders geteld. Pas in de warme au¬ 

gustusmaand kwamen de totalen van de twee¬ 

de generatie boven de honderd uit en bereikten 

op 31 augustus (dezelfde dag als de atalanta) 

een maximum van 109 exemplaren. Daarna 

namen de aantallen weer in snel tempo af en in 

oktober werden nog maar vier vlinders gezien, 

waarvan de laatste op 15 oktober te Westka¬ 

pelle (Vlinder- en libellenwerkgroep Zee¬ 

land). 

Anders dan bij de atalanta zijn niet alleen in 

de drie westelijke provincies de hoogste aan¬ 

tallen gezien. Weliswaar is Zeeland zoals ge¬ 

bruikelijk weer koploper met 241 exemplaren, 

maar ditmaal werden ook in Flevoland (vooral 

in de Noordoostpolder) met 187, in Noord- 

Holland (140), in Limburg (112), in Friesland 

(111) en in Zuid-Holland (97) een flink aantal 

distelvlinders geteld. In alle overige provin¬ 

cies werden lagere aantallen gemeld. Opval¬ 

lend is dat er geen duidelijk patroon in de 

waarnemingen te bespeuren is. Dit is mogelijk 

veroorzaakt door het “her en der” opgroeien 

van de tweede generatie, waarbij plaatselijk 

grote verschillen kunnen ontstaan (De Vos & 

Rutten, 1998). Er werden echter geen rupsen 

gemeld. 

Nymphalis antiopa (Linnaeus) 

Na de invasie in 1995 (De Vos & Rutten, 

1996) worden nog steeds elk jaar exemplaren 

van de rouwmantel waargenomen. Enkele 

hiervan zijn vermoedelijk overwinteraars, 

maar dat is niet altijd aan te tonen. Zeven 

exemplaren werden ons gemeld. Vrijwel zeker 

overwinteraars (telkens één exemplaar) wer¬ 

den op 15 maart gezien te West-Terschelling 
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(R. van Leeuwen), op 2 april te Midsland (Ter¬ 
schelling) en op 7 april wederom te West- 

Terschelling (P. J. Zumkehr). Latere vangsten 

werden gedaan op 14 juli te Muiderberg 

(Noord-Holland, A. van Tuijl), op 8 augustus 
te Wijlre (Limburg, G. Smeets), op 31 augus¬ 

tus te West-Terschelling (P. J. Zumkehr) en 

ten slotte op 18 september te Warmenhuizen 

(Noord-Holland, F. Smit). De rouwmantel 
wordt in dit verslag opgenomen, omdat de 

vlinder sterk migratiegedrag vertoont en ver¬ 
moedelijk voor een groot deel uit Duitsland 

afkomstig is. Zolang nog niet duidelijk is of de 

vlinder zich hier te lande heeft gevestigd, wor¬ 

den waargenomen exemplaren vermeld. 

Lampides boeticus (Linnaeus) 

Op 22 juli werd te Bergeyk (Noord-Brabant) 
het zesde exemplaar van Lampides boeticus in 

Nederland gevangen (De Vlinderstichting). 

Zover bekend is dit vrouwtje in het vrije veld 
gevangen, al moeten we de mogelijkheid van 

import via groente en fruit niet uitsluiten (De 

Vos & Rutten, 1998). 

Cyclophora puppïllaria (Hübner) 

Na een onderbreking van negentien jaar werd 

deze spanner in 1995 weer in ons land gezien. 

Er werden toen maar liefst 19 vlinders waar¬ 
genomen, en in 1996 werd nog eens één exem¬ 

plaar genoteerd (De Vos & Rutten, 1998). In 

1998 werd wederom één exemplaar waarge¬ 
nomen, in Veere op 26 juni (Vlinder- en libel¬ 

lenwerkgroep Zeeland). De vlinder is sinds 
het begin van de trekvlinderregistratie in 1940 

nu uit acht jaren vermeld. 

Rhodometra sacraria (Linnaeus) 

Deze fraaie en zeldzame trekvlinder wordt 
meestal slechts in enkele exemplaren waarge¬ 

nomen. Een uitzondering hierop vormt 1987, 
toen maar liefst 94 exemplaren werden gezien. 

In 1998 werden drie exemplaren waargeno¬ 
men. De eerste vlinder werd gevangen te 
Oost-Souburg (Zeeland) op 13 augustus (A. 

Baaijens), gevolgd door een exemplaar op 5 

september te Vrouwenpolder (Vlinder- en li¬ 

bellenwerkgroep Zeeland). Enkele dagen later 
werd op 7 september in de Wijkermeerpolder, 

nabij Beverwijk (Noord-Holland), het derde 

exemplaar gevangen (J. Stuurman-Huitema), 
dat zich thans in de collectie van het Zoölo¬ 
gisch Museum te Amsterdam bevindt. 

Orthonama obstipata (Fabricius) 

Vindplaatsen: Gdl.: Drempt, Wijchen; NH.: Oosthuizen; 

Zl.: Kortgene, Oost-Souburg, Ouddorp. 

Er werden in totaal elf vlinders van deze vrij 

zeldzame spanner waargenomen. Zoals ge¬ 
woonlijk werden de meeste hiervan in het 

zuidwesten van ons land aangetroffen. De eer¬ 
ste vangst werd gedaan op 11 juli te Kortgene, 

waar tevens de laatste twee op 10 november 
vandaan kwamen (J. van Vuure). Op alle tus¬ 

senliggende data werd telkens één exemplaar 
gevangen. Ook in België werden ditmaal vlin¬ 

ders waargenomen (Vanholder, 1999: drie 
exemplaren). 

Telea polyphemus (Cramer) 

Op 1 juni van dit jaar werd te Veere (Zeeland) 
een wel heel ongebruikelijke vangst gedaan. 

Mevrouw Jansen ving er Telea polyphemus, 

een grote soort nachtpauwoog (Satumiidae), 
die thuishoort in Noord-Amerika. De vlinder is 

vermoedelijk via scheepvaartverkeer in onze 
contreien terechtgekomen. Dat de gave vlinder 

zelf de oversteek over de Atlantische Oceaan 
heeft gemaakt is vrijwel uitgesloten (medede¬ 

ling via L. J. Nederlof, Diergaarde Blijdorp, 
Rotterdam). Reeds eerder, in 1987, werd een 

exemplaar van deze soort in ons land aan¬ 
getroffen, in de haven van Amsterdam, meege¬ 

komen met een vracht sojabonen uit de Ver¬ 
enigde Staten (persoonlijke mededeling W. 
Hogenes, Zoölogisch Museum Amsterdam). 

Acherontia atropos (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Bakkeveen, Lies (Terschelling), Schier¬ 

monnikoog; Ov.: Ootmarsum; Gdl.: Nunspeet; NH.: De 

Koog (Texel), Den Burg (Texel), Medemblik; ZH.: Hen- 

drik-Ido-Ambacht, Nieuwe Tonge, Oostvoome, Rockan- 

je; Zl.: Biervliet, Brouwershaven, ’s-Gravenpolder, Kre- 
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vershille, Othene, Zierikzee. 

Sinds 1983 werden niet meer zoveel doods¬ 

hoofdvlinders in Nederland gezien, en het 

aantal van 22 vlinders is ten opzichte van de 

laatste twee decennia zelfs uitzonderlijk hoog 

te noemen. De eerste drie vlinders werden in 

Brouwershaven gevonden door mevrouw 

Gast, die op 1, 9 en 10juli vlinders in haarhuis 

vond tijdens de verbouwing. In de schoorsteen 

bleek een bijennest aanwezig en mogelijk zijn 

de doodshoofdvlinders door de geur van ho¬ 

ning aangetrokken. Volgens mevrouw Gast 

was de toegang tussen kamer en schoorsteen 

hermetisch afgesloten en zijn de vlinders dus 

niet via de schoorsteen binnengekomen (Vlin- 

derwerkgroep Midden-Zeeland, 1998). Alle 

overige meldingen betroffen steeds enkele 

exemplaren, waarvan het laatste op 2 oktober 

te ’s-Gravenpolder (Vlinder- en libellenwerk- 

groep Zeeland). Er werden ook rupsen ge¬ 

meld: op 14 september te Nunspeet (A. Smit), 

op 21 september te Biervliet (Vlinderwerk- 

groep Oost-Zeeuws Vlaanderen) en op 8 okto¬ 

ber te Nieuwe Tonge (D. Doomheijn). De 

meeste waarnemingen stammen uit de kust¬ 

streek. 

Ook in België werden meer doodshoofd¬ 

vlinders gezien dan gemiddeld, maar met een 

totaal van tien exemplaren bleef daar dit jaar 

toch achter bij de betere jaren in de periode 

tussen 1989 en 1992 (Vanholder, 1999). 

Agrius convolvuli (Linnaeus) 

Met een jaartotaal van 80 vlinders heeft de 

windepijlstaart een redelijk goed seizoen ach¬ 

ter de rug. De eerste vlinder werd reeds op 13 

juni gezien te ’s-Gravenpolder (Vlinder- en li¬ 

bellenwerkgroep Zeeland) en de tweede op 19 

juni te Wageningen (M. C. R. Franssen). De 

windepijlstaart was gedurende een lange pe¬ 

riode aanwezig, zonder dat van een toename 

kon worden gesproken. Eind augustus en be¬ 

gin september werden weliswaar de meeste 

exemplaren waargenomen, maar dat was 

slechts van korte duur. In oktober werden nog 

maar drie vlinders gezien, waarvan de laatste 

op 11 oktober te Hulst (E. Taelman). De mees¬ 

te waarnemingen werden in de drie zuidelijke 

provincies gedaan: Zeeland (24 exemplaren), 

Noord-Brabant (13) en Limburg (21). Uit de 

provincies Groningen, Drenthe en Overijssel 

werden geen vlinders en rupsen gemeld, uit 

Flevoland en Utrecht elk slechts één rupsen¬ 

waarneming. Overigens werden er bijzonder 

veel rupsen gemeld, uit alle overige provin¬ 

cies, maar vooral uit Noord-Brabant, waar op 

17 augustus te Drimmelen maar liefst 200 rup¬ 

sen werden gevonden (G. J. Padding). Op 

Texel werden in De Waal op 26 augustus 18 

rupsen gevonden (De Vlinderstichting), maar 

de overige 16 rupsen werden bijna allemaal 

apart aangetroffen. Er werd slechts één pop¬ 

penvondst gemeld, op 19 juli uit Putten (De 

Vlinderstichting). 

Bij onze zuiderburen werden twee keer zo¬ 

veel waarnemingen gedaan (163), waaronder 

tevens 21 exemplaren uit (Nederlands) 

Zeeuws Vlaanderen (Vanholder, 1999). 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus) 

Voor de kolibrie vlinder is een jaartotaal van 

256 exemplaren niet uitzonderlijk. Er werd al 

op 12 april een melding gedaan van een exem¬ 

plaar te Kloetinge (Vlinder- en libellenwerk¬ 

groep Zeeland), vermoedelijk een overwinte¬ 

raar. De eerstvolgende waarneming was op 19 

mei te Wageningen (M. C. R. Franssen), ge¬ 

volgd door twee exemplaren op 3 juni te Clin- 

ge (Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en 

in de Polder het Westmaas-Nieuwland (Zuid- 

Holland, Vlinderwerkgroep Hoekschewaards 

Landschap). Daarna volgde een reeks van 

waarnemingen met een kleine piek van de eer¬ 

ste generatie in de derde decade van juni. 

De tweede generatie was talrijker en had 

haar hoogtepunt op 6 augustus, toen landelijk 

81 vlinders werden geteld. Ondanks het war¬ 

me weer in de tweede decade van augustus en 

de vrij warme septembermaand daalden de 

aantallen drastisch. Op 17 oktober werd te 

Domburg (Vlinder- en libellenwerkgroep Zee¬ 

land) de laatste kolibrievlinder genoteerd. De 

drie westelijke provincies en vooral Limburg 

werden goed bezocht door Macroglossum 

stellatarum: in Zeeland werd een aantal van 

59 bereikt, in Zuid-Holland 30 en in Noord- 
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►COMMISSIE INVENTARISATIE EN 

NATUURBESCHERMING (CIN) 

Binnen de NEV is een speciale commissie ac¬ 

tief die namens het bestuur (en dus voor de ge¬ 

hele vereniging) het belang van insecten in de 

maatschappij van Nederland vertegenwoordigt. 

Dit brede veld kan verdeeld worden in het ele¬ 

ment van vaststelling van de aanwezigheid van 

soorten en het vervolgdeel met de bescher¬ 

ming van de insecten. 

Het inventariseren van de aanwezigheid van in¬ 

secten is een taak die leden grotendeels zelf 

uitvoeren, al dan niet met ondersteuning van 

andere organisaties zoals EIS-Nederland. De 

vervolgstap na het vaststellen van de aanwezi¬ 

ge soorten is de bescherming in wijdere zin van 

de diversiteit in Nederland. Dit dient zowel bui¬ 

ten de vereniging plaats te vinden (in het over¬ 

heidsbeleid en de mening in de maatschappij, 

maar ook bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer) als binnen de vereniging. 

Vooral het laatste ligt in onze invloedssfeer, 

want wij kunnen direct de leden informeren en 

stimuleren tot het genereren van kennis, zodat 

de natuurbescherming voor insecten beter tot 

uiting komt. Getracht wordt fundamentele dis¬ 

cussies op te starten, leden te informeren over 

de bescherming van insecten, de kennis bij de 

leden op een hoger niveau te brengen, etc. 

Middelen hierbij zijn o.a. het organiseren van 

symposia en het schrijven van artikelen voor 

EB. 

Binnen de CIN hebben we momenteel behoef¬ 

te aan nieuwe leden omdat de zittingstermijn 

van een aantal personen afgelopen is. Een aan¬ 

tal vergaderingen per jaar wordt gecombineerd 

met schriftelijk en mondeling contact, zodat de 

persoonlijke belasting in de CIN-werkzaamhe- 

den zo efficiënt mogelijk gehouden wordt. 

Mocht u zich in willen zetten voor deze activi¬ 

teiten, dan zijn een reactie naar het NEV-be- 

stuur, de CIN-secretaris of direct met mij (tel. 

0342-471451 of A.Barendregt@geog.uu.nl) de we¬ 

gen om te reageren. 

-Aat Ba rend regt - Voorzitter C/N- 

►VERSLAG 58e HERFSTBIJEENKOMST 

Deze werd gehouden in Leiden op zaterdag 13 

november 1999. Gastheer was het instituut 

voor Evolutionaire en Ecologische Wetenschap¬ 

pen (EEW) van de Universiteit Leiden. De bij¬ 

eenkomst werd bezocht door (slechts!) 24 per¬ 

sonen. 's Ochtends waren er inleidingen over 

het entomologische onderzoek van het EEW. 

De dierenecologen houden zich vooral bezig 

met sluipwespen die het gemunt hebben op 

Nederlandse Entomologische Vereniging Ixi 
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fruitvliegjes (Drosophilidae). Er bestaan allerlei 

specialisaties bij parasieten (op poppen, larven) 

én fruitvliegjes (larven in fruit, paddestoelen, 

boomwonden en rottend materiaal). De Neder¬ 

landse soorten stammen waarschijnlijk af van 

soorten uit de tropen die op rottend fruit leef¬ 

den. Hier is dat niet zo vaak beschikbaar, en 

dus zijn er allerlei habitatspecialisten ontstaan 

die op rottend materiaal en paddestoelen leven. 

De sluipwespen hebben verschillende metho¬ 

den om gastheren te vinden. Allereerst moeten 

ze het gastheermilieu vinden, bijvoorbeeld 

stinkzwammen die niet gelijkmatig over de 

ruimte verdeeld voorkomen. Een sluipwesp 

moet daar rekening mee houden. Eenmaal aan¬ 

gekomen in het gastheermilieu, kan een sluip¬ 

wesp lukraak met haar legboor in het substraat 

gaan prikken tot het beet is, of afgaan op trillin¬ 

gen die gastheren veroorzaken. 

Ook binnen een sluipwespsoort kan er sprake 

zijn van variatie. Een sluipwesp kan haar vetre- 

serve investeren in vliegen (verplaatsing) of in 

aanmaak van extra eieren. Naar het zuiden toe 

blijken sluipwepsen meer te investeren in eileg, 

naar het noorden toe meer in verplaatsing. Via 

modellen probeert men vooraf te bepalen wat 

de beste strategie is voor een dier, daarna 

checkt men of het klopt. In dergelijke modellen 

veronderstelt men vaak dat tijdgebrek het be¬ 

langrijkste is voor een sluipwesp. Deze sterft 

uiteindelijke door vetuitputting, terwijl de eileg 

nog door zou kunnen gaan. Pas recent is uit on¬ 

derzoek gebleken dat de hypothese klopt: in 

het veld blijken sluipwespen meer van hun vet- 

reserve te gebruiken en minder eieren te leg¬ 

gen (tot ca. 100, soms helemaal niets) dan in 

het lab (tot ca. 400 eieren). 

In parasiet-gastheer modellen wordt er vaak 

vanuit gegaan dat het vinden van een gastheer 

een stimulans is om lang op een plek te blijven: 

waar één gastheer is, zijn er waarschijnlijk 

meer. Het blijkt ook andersom te kunnen. Na 

het vinden van een gastheer en het leggen van 

een ei neemt de motivatie van een sluipwesp af 

om langer op dezelfde plek te blijven. Toch 

blijft de wesp lang op een plek met veel gast¬ 

heren, omdat de wesp reageert op stoffen die 

gastheren in hun spinsel produceren. 

Er is in Leiden ook veel onderzoek gedaan aan 

de cassavewolluis. Deze is per ongeluk vanuit 

Amerika in Afrika terechtgekomen en dreigde 

daar hongersnood te veroorzaken: de luizen 

tasten de groeipunt van de cassave aan. Vanuit 

Amerika werden twee natuurlijke vijanden inge¬ 

voerd, een sluipwesp en een lieveheersbeestje. 

De laatste bleek de regentijd, waarin de wollui- 

zen zeldzaam zijn, niet te overleven, de sluip¬ 

wesp wel. Deze wist in het regenseizoen de 

wolluizen te vinden door af te gaan op stoffen 

die aangetaste cassaveplanten uitscheiden: 

een chemisch roep om hulp. 

Ander toepassingsgericht onderzoek betreft 

biologische bestrijding van aspergehaantjes 

(belangrijk omdat de vraag naar boven de grond 

groeiende groene asperges toeneemt) en wol¬ 

luizen in opslag van bloembollen. Deze soort 

verplaatst zich alleen via kratten en kan zich 

buiten niet handhaven. Voor bollenopslagplaat¬ 

sen wordt een alarmsysteem ontwikkeld via 

rondvliegende mannetjes. 

Een ander type onderzoek richt zich op de voor- 

en nadelen van sekse-bepalingssystemen bij 

sluipwespen. Gewoonlijk komt er uit een ha¬ 

ploid (onbevrucht) ei een mannetje, en uit een 

diploïd (bevrucht) ei een vrouwtje. Door inteelt 

kunnen er echter diploïde mannetjes ontstaan. 

Er zijn ook soorten die zich geheel ongeslachte¬ 

lijk voortplanten. Helemaal interessant wordt 

het wanneer geslachtelijke en ongeslachtelijke 

populaties van dezelfde soort naast elkaar 

voorkomen. Wat kan hier het voordeel van zijn? 

De evolutiebiologen werken vooral met dagvlin¬ 

ders, met name de Afrikaanse satyride Bicyclus 

anynana. Deze bezit oogvlekken die zich onder 

invloed van genen en milieuomstandigheden 

tijdens het larvestadium verschillend kunnen 

ontwikkelen, hetgeen tot variatie in de fitness 

van het imago kan leiden. Aan dit modelsy- 

steem wordt op verschillende niveaus gewerkt. 

Allereerst onderzoekt men hoe de oogvlekken 

zich precies vormen. Hierbij zijn honderden cel¬ 

len betrokken die vlak voor het uitkomen van 

de pop pigmenten ontwikkelen. De plekken 

waar oogvlekken op de voorvleugel komen, zijn 

aan de buitenkant van de pop te herkennen aan 

witte stipjes. Op deze plaatsten kan men be¬ 

schadigingen aanbrengen, of men kan er trans- 

plantatieproeven mee doen. Hieruit blijkt dat de 

centrale cellen van een oogvlek een signaalstof 

produceren die omringende cellen aanzet tot 

het vormen van zwart, bruin of goud pigment, 

al naar gelang de concentratie. De signaalstof 

Ixii Nederlandse Entomologische Vereniging 



NEV Veren/gin gsn ie uws december 1999 

is identiek aan een eiwit dat bij dieren vaak een 

rol speelt bij de ontwikkeling van uitstekende 

delen (ook bij gewervelden). 

Het oogvlekkenpatroon is variabel. Sommige 

afwijkingen worden door één gen bepaald (ex¬ 

tra vlekken op de voorvleugel, druppelvormige 

vlekken gekoppeld aan het verdwijnen van het 

genitaal bij mannetjes), sommige door een aan¬ 

tal genen (grotere of kleinere oogvlekken, oog- 

vlekken met meer of minder goud). 

De ontwikkeling van de oogvlekken wordt ver¬ 

der bepaald door de temperatuur waarbij de 

rups wordt opgekweekt. Een lage kweektem- 

peratuur leidt tot minder duidelijke oogvlekken. 

In Malawi is dit belangrijk voor de vlinders. In 

de natte periode met groen gras hebben de 

vlinders duidelijke oogvlekken op de vleugels, 

die de aandacht van predatoren afleiden van 

het vlinderlichaam (30-40% mist een hap uit de 

vleugel). In het droge seizoen met bruine, dorre 

vegetatie zijn de oogvlekken vrijwel verdwenen. 

Hierdoor zijn de vlinders beter gecamoufleerd. 

Terugvangproeven met vlinders met opgeschil¬ 

derde witte en bruine stippen hebben duidelijke 

verschillen in overlevingskansen laten zien. Een 

vlinder mét oogvlekken blijkt nauwelijks kans te 

hebben de droge periode te overleven. 

Tot nu toe is er steeds met één soort vlinder en 

één vleugelpatroon gewerkt. In de toekomst wil 

men het assortiment uitbreiden (o.a. Heliconi- 

us) om verschillen en overeenkomsten tussen 

soorten te kunnen bestuderen, en de gevolgen 

die ze hebben voor de fitness, om uiteindelijk 

een beter begrip te krijgen van de diversiteit 

buiten. 

Ook de Leidse plantenecologen werken met in¬ 

secten, want deze beïnvloeden de reproductie¬ 

mogelijkheden van planten via bestuiving, of ze 

treden op als beschadigers waartegen planten 

zich moeten verweren. Een deel van het onder¬ 

zoek richt zich op het verbeteren van de afweer 

van chrysanten tegen insecten, zoals tripsen. 

Biologische bestrijding is lastig omdat er dan 

toch altijd enige schade op kan treden, terwijl 

veel exportlanden dat niet accepteren. Vergro¬ 

ten van de resistentie is dan de enige mogelijk¬ 

heid. Hiertoe worden extracten van allerlei ver¬ 

schillende rassen aangeboden onder een para- 

finefilm, waar de tripsen doorheen zuigen. Ver¬ 

volgens kijkt men of de tripsen dit overleven. 

Ander onderzoek richt zich op mineervliegen, 

waarvan de larven in bladeren leven. Generalis¬ 

ten tasten veel planten aan, maar laten zich ge¬ 

makkelijk verjagen door secundaire plantenstof- 

fen. Specialisten zijn in staat om de secundaire 

plantenstoffen van één soort plant onschadelijk 

te maken, maar ze zijn niet zo best in concur¬ 

rentie. Dit plaatst een plant voor een dilemma: 

weinig secundaire plantenstoffen zorgt voor 

vraat door generalisten, veel secundaire plan¬ 

tenstoffen zorgt op den duur voor het 

opkweken van resistente specialisten. Een an¬ 

dere tactiek kan nog zijn het produceren van 

stoffen om natuurlijke vijanden van de aantas- 

ters aan te trekken. 

Een soortgelijk dilemma treedt ook op bij be¬ 

stuiving: veel bloemen levert veel stuifmeel op 

en trekt veel bestuivers aan, maar boven een 

bepaalde hoeveelheid blijven de bestuivers te 

lang op één plant hangen, waardoor geen kruis¬ 

bestuiving plaats vindt. Veel bloemen = meer 

zelfbestuiving. Hier wordt in de duinen onder¬ 

zoek aan gedaan, o.a. aan hondstong en slan- 

gekruid. Hierbij blijken kleine planten veel stuif¬ 

meel te produceren en tegelijkertijd weinig 

zaad (vruchtabortus). Is dit een manier het re¬ 

productief succes te vergroten? Ligt dit mecha¬ 

nisme aan de basis van tweehuizigheid bij plan¬ 

ten? 

's Middags waren er rondleidingen langs de 

verschillende kweekfaciliteiten. In diverse kli¬ 

maatkamers vol met buizen, potjes en doosjes 

sluipwespen en fruitvliegjes vertelden onder¬ 

zoekers zelf waar ze precies mee bezig waren 

en wat er allemaal bij komt kijken. Onder bino¬ 

culairs kon men sluipwespen aan werk zien, zo 

ongeveer op commando. 

De 'vlinderfabriek' maakte ook grote indruk. Al¬ 

le vormen van oogstippen waren in levende lij¬ 

ve te aanschouwen in een aantal klimaatka¬ 

mers. Daar stonden en hingen vele tientallen 

gazen kooien, zodanig geconstrueerd dat ze ge¬ 

makkelijk uitneembaar en wasbaar in de machi¬ 

ne waren. Ook de voedselplantenkwekerij 

(maïs en diverse Afrikaanse grassen) werd 

getoond. Al met al zeer de moeite waard! -PK- 

►ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN/SECTIES 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 20 nov.: workshop. 
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► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 187, 3722GK Bilthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, R. de Vos, p/a Zoölogisch Muse¬ 

um Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, rvos@bio.uva.nl. 26 febr. 

voorjaarsbijeenkomst in het Verenigingsge¬ 

bouw "Killesteijn" te Lexmond. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► HYMENOPTERA, Jan Smit, Plattenburgerweg 

7, 6824 ER Arnhem, 026-3612639. 

►NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. Bijeenkomsten op 

30 jan. (Leeuwarden, winterbijeenkomst) en 

26 mrt (Groningen, voorjaarsbijeenkomst). 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.), willem.hol@wxs.nl, 074- 

2774492. Bijeenkomsten in de Landbouwho¬ 

geschool ("Tropische Landbouwschool", NB: 

achteringang), Brinkgreverweg 69 te Deven¬ 

ter, 9.30-12.00 op 15 jan, en 18 maart. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 4 maart: voorjaarsbij¬ 

eenkomst te Asten. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomst op 19 ian. 20:00 uur, 

kantine van de afdeling Entomologie van het 

Zoölogisch Museum, Plantage Middenlaan 

64, Amsterdam. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. Bijeenkomsten 

op 15 dec.. 25 ian. en 22 maart, 20:00 uur, 

vergaderruimte C.5.42, nieuwbouw Natura- 

lis, Darwinweg Leiden, vlakbij Leiden CS. 

► E.A.M. SPEIJER OVERLEDEN 

Het oudste lid van onze Vereniging, Dr. E.A.M. 

Speijer, is toch nog onverwacht op 30 oktober 

jl. op 95-jarige leeftijd overleden. Op 16 mei jl. 

heeft hij nog in goede gezondheid zijn 95ste 

verjaardag kunnen vieren, maar na een (geluk¬ 

kig korte) virusinfectie heeft de dood hem van 

ons weggenomen. 

Speijer was al 67 jaar (!) lid van de NEV. Het be¬ 

gon al vroeg met het aanleggen van een alge¬ 

mene entomologische verzameling. Hij promo¬ 

veerde na een studie biologie in Amsterdam bij 

Prof. Dr. J.C.H. de Meijere op een proefschrift 

over de morfologie van Agromyzidae (Diptera): 

"De hypopygia van eenige Agromyzidae, bene¬ 

vens theoretische beschouwingen over de ho¬ 

mologieën van de aanhangsels hiervan". Hij ver¬ 

plaatste zijn belangstelling naar andere groepen 

(o.a. de pseudoschorpioenen), maar gedwon¬ 

gen door de nazi's kwam het niet meer tot pu¬ 

blicaties. Zijn eigen collectie werd in beslag ge¬ 

nomen en als geschenk naar Duitsland ge¬ 

stuurd. De collectie is waarschijnlijk verloren 

gegaan door gebruik als practicum-materiaal! 

Hij weigerde onder te duiken, omdat hij het als 

zijn plicht zag bij zijn ouders te blijven. Eerst 

volgde internering in Barneveld (De Schaffe- 

laar": 1942-43), daarna Westerbork (1943-44) en 

tenslotte Theresienstadt in Tsjechië (1944-45). 

Overal waar mogelijk en met hulp van het Rijks¬ 

museum van Natuurlijke Historie in Leiden 

werd er entomologisch verzameld (zie zijn sa¬ 

menvatting in het artikel "Entomologisch werk 

in de Nazikampen" in de Feestbundel ter gele¬ 

genheid van het 100-jarig bestaan van de NEV: 

Tijdschr. Ent. 88 (1945) 1947). Hoewel ernstig 

ziek heeft hij (geestelijk ongebroken!) de kam¬ 

pen overleefd, evenals zijn beide ouders. 

Na de oorlog was hij tot op hoge leeftijd leraar 

biologie in Den Haag. Hij was maatschappelijk 

zeer actief, o.a. voor de beroepsorganisatie van 

leraren, voor de padvinderij in Nederland en 

niet het minst als vooraanstaand zionist. Toen 

hij op een leeftijd was waarop anderen met 

pensioen gaan, trouwde hij met Paula Hemel- 

soet. Het samen verzamelen van insecten in 

België, Frankrijk, Spanje en Portugal werd een 

jaarlijks terugkerend evenement, waaraan het 

RMNH, later NNM en Naturalis, veel interes¬ 

sant materiaal (o.a. nieuwe soorten voor de we¬ 

tenschap) te danken heeft. Tot op het laatst van 

zijn leven was hij (samen met Paula) entomolo¬ 

gisch zeer actief en een trouw bezoeker van de 

afdeling Zuid-Holland van de NEV. 

Hij die altijd zo duidelijk aanwezig was door zijn 

grote geestelijke inzet en zeer ruime belang¬ 

stelling, zowel persoonlijk als professioneel, is 

niet meer. Moge Paula Speijer troost vinden in 

de herinnering van de 30 jaren die ze zo actief 

samen beleefd hebben. -C. van Achterberg- 

Ixiv Nederlandse Entomologische Vereniging 



Ent. Ber., Amst. 59 (1999) 183 

Holland 22, maar in Limburg werden 115 

exemplaren waargenomen. In alle overige 
provincies werden maar enkele vlinders ge¬ 
zien, met uitzondering van Groningen, waar¬ 

uit geen enkele melding binnenkwam. 

Opmerkelijk zijn de vele poppenvondsten 

in Limburg. In de periode van 22 juli tot 6 au¬ 
gustus werden maar liefst 73 exemplaren ge¬ 

vonden te Ransdaal, Gulpen en Eys (De 

Vlinderstichting). Er werd slechts één rups ge¬ 
vonden, op 22 juli te Ransdaal. 

Autographa gamma (Linnaeus) 

De gamma-uil was in 1998, in vergelijking 

met “normale jaren”, niet erg talrijk; een totaal 

van 17.508 getelde exemplaren is matig. Er 
werden ook geen overwinteraars gemeld. De 

waarnemingen begonnen echter vrij plotseling 

met meerdere exemplaren tegelijk. Op de eer¬ 
ste datum, 25 april, werden te Hilversum 20 

exemplaren waargenomen (W. Briër) en op 26 

april te Haarlem één exemplaar (De Vlinder¬ 

stichting). Hierna was het verloop van de aan¬ 
tallen vrij onregelmatig en vertoonde in de 

derde decade van juni op 28 juni een landelij¬ 

ke piek van 135 exemplaren. De tweede gene¬ 
ratie was uiteraard veel talrijker, maar kwam 

wat traag op gang, zelfs in de warme augus¬ 

tusmaand. In de tweede decade werd een 

hoogtepunt bereikt van totaal 4.491 exempla¬ 
ren, maar het hoogste dagtotaal werd op 31 au¬ 

gustus bereikt met 734 exemplaren. Hierna 
werden grote aantallen (ca. 500) gamma’s ge¬ 

zien te Haarle (Overijssel) op 10 september 
(W. Oord) en op 19 september 456 exempla¬ 

ren te Zaamslagveer (Zeeland; E. Taelman). 
Het koude oktoberweer maakte snel een einde 

aan het seizoen en de aantallen namen dras¬ 
tisch af, maar toch konden nog tot in novem¬ 
ber gamma-uilen worden gezien en de laatste 

drie werden op 10 november genoteerd te 

Apeldoorn (J. Kerseboom), Kortgene (J. van 
Vuure) en Oost-Souburg (Zeeland, A. Baaij- 

ens). 
De waargenomen aantallen zijn niet gelijk¬ 

matig over het land verdeeld, waarschijnlijk 
deels veroorzaakt door een gebrek aan waar¬ 

nemers in sommige streken, maar ook omdat 

de gamma-uil bij het talrijker worden bewust 

niet meer wordt geteld, een spijtige, maar ook 
wel begrijpelijke reactie. In Zeeland werden 

de meeste vlinders gezien, 6727 stuks, ge¬ 

volgd door Noord-Holland, Gelderland en 
Zuid-Holland, met respectievelijk 2421, 2320 
en 1373 exemplaren. In Noord-Brabant, Lim¬ 

burg, Overijssel, Flevoland en Friesland wer¬ 
den totalen waargenomen tussen de 750 en 

950, maar in Utrecht, Drenthe en vooral 
Groningen bleven de waarnemingen ver ach¬ 
ter. Uit Groningen werden slechts zeven vlin¬ 

ders gemeld, maar dat kan geen representatie¬ 
ve telling zijn geweest. Het ontbreken van de 
gegevens van de Vlinderwerkgroep “Stad en 

Ommelaand” is hier zeker debet aan. Slechts 
twee rupsen en één pop werden gemeld: een 

rups op 19 juli te Dongen (Noord-Brabant) en 
op 1 augustus te Dronrijp (Friesland) zowel 

een rups als een pop (alle via De Vlinderstich¬ 
ting). 

Chrysodeixis chalcites (Esper) 

Vindplaatsen: ZH.: Berkel. Brielle, Dubbeldam, Honse- 

lersdijk. Naaldwijk, Smitshoek, Spijkenisse, Staelduin, 

Vlaardingen; NB.: Chaam; Zl.: Kortgene; Lbg.: Meijel, 

Steijl. 

De laatste jaren worden veel kleinere aantallen 
van deze soort gevangen dan in de periode 
vóór 1996. Een verklaring hiervoor is nog niet 

voorhanden, maar mogelijk heeft het iets te 
maken met een betere regulatie van de plagen 

in de glastuinbouw, waaruit vermoedelijk veel 
exemplaren afkomstig zijn. In 1998 werden 45 

vlinders in het vrije veld aangetroffen, zoals 
altijd weer voornamelijk uit gebieden met 
glastuinbouw. De eerste werd al vroeg gevan¬ 

gen, op 1 juni te Naaldwijk (J. Scheffers). De 
volgende werd pas op 24 juli waargenomen te 
Chaam (H. Nagel). Hierna volgde een vrijwel 
aaneengesloten periode van waarnemingen tot 
24 september, op welke datum drie exempla¬ 

ren werden gezien: te Dubbeldam (R. Vis), 
Honselersdijk (J. Scheffers) en Vlaardingen 
(H. Nagel). Het laatste exemplaar werd op 15 
oktober gevangen in Naaldwijk. Ditmaal wer¬ 

den in het noorden geen exemplaren waarge¬ 
nomen. 
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Spodoptera exigua (Hübner) 

Vindplaatsen: ZH.: Honselersdijk; Zl.: Kortgene, Oost- 

Souburg, Vrouwenpolder. 

In 1998 werden maar liefst 14 exemplaren van 

Spodoptera exigua geteld, een voor deze soort 

opmerkelijk resultaat. Slechts in 1962 werd 

met een totaal van 227 exemplaren een veel 

hoger aantal bereikt, maar dat was dan ook 

uitzonderlijk. Alle meldingen kwamen uit 

Zeeland en Zuid-Holland. Uit laatstgenoemde 

provincie werden in totaal tien exemplaren ge¬ 

teld in Honselersdijk, in een gebied dat rijk is 

aan glastuinbouw. Alle waarnemingen werden 

gedaan in de periode tussen 6 augustus en 28 

september. 

Helicoverpa armigera (Hübner) 

Er werden geen vlinders uit het vrije veld ge¬ 

meld, alleen enkele importen. A. Baaijens 

vond op de groente-afdeling van een super¬ 

markt in Vlissingen, “zoals in elk jaar”, bijna 

maandelijks rupsen in peulvruchten afkomstig 

uit Senegal en Egypte. Een ontsnapt exem¬ 

plaar bleek zich te hebben verpopt en ontwik¬ 

keld in de keuken van Baaijens, waar op 17 

december een vlinder op een raam verscheen. 

Mevrouw L. Gehéniau-Lasance vond te Ves- 

sem (Noord-Brabant) in peultjes uit Zimbab¬ 

we een rups, die werd opgekweekt. 

Heliothis peltigera (Denis & 

Schiffermüller) 

Na het grote aantal van 28 exemplaren in 1996 

werd deze vrij zeldzame trekvlinder vorig jaar 

niet gezien. Dit jaar werd slechts één exem¬ 

plaar gevangen, op 27 juni in een lichtval te 

Kortgene (J. van Vuure). In België werden 

drie exemplaren waargenomen van de tweede 

generatie (Vanholder, 1999). 

Lithophane leautieri (Boisduval) 

Na intensief speurwerk zijn A. Baaijens en K. 

Alders er uiteindelijk in geslaagd rupsen te 

vinden van Lithophane leautieri in Oost- 

Souburg (Zeeland), waarmee de vestiging in 

Nederland bewezen is (Baaijens, 1999). Baaij¬ 

ens wist de rupsen met succes op te kweken. 

Al enige tijd werd vermoed dat de vlinder in¬ 

middels indigeen was (De Vos & Rutten, 

1999). Eventuele nieuwe vindplaatsen zullen 

echter worden gemeld om een overzicht te 

houden van de uitbreiding in ons land. In 1998 

werden 62 exemplaren waargenomen, het me¬ 

rendeel in Oost-Souburg, maar ook in Kapelle 

(Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland) en 

Kortgene (J. van Vuure). 

Mythimna unipuncta (Haworth) 

Na de twee exemplaren in 1997 werden in 

1998 drie exemplaren waargenomen. Dat is 

voor deze soort bijzonder, want alleen in 1989 

was dit al eens het geval. Alle waarnemingen 

werden in Zuid-Holland gedaan, respectieve¬ 

lijk te Stolwijk op 25 en 31 juli en te Stekel- 

hoek op 28 juli (De Vlinderstichting). 

Peridroma saucia (Hübner) 

In de jaren ‘60 heeft Peridroma saucia een 

topperiode meegemaakt, waarbij niet zelden 

enige honderden exemplaren in een jaar wer¬ 

den gezien. Daarvoor, in de jaren ’50, was het 

iets minder, en vanaf 1970 zijn de aantallen 

opvallend laag. Ook in 1998 was het met drie 

exemplaren niet veel beter. Ze werden gezien 

op 21 en 29 september te Kortgene (J. van 

Vuure) en te Rhoon (Zuid-Holland, N. W. Elf- 

ferich). Vanholder (1999) noemt een jaartotaal 

van 12 exemplaren in België “niet zo slecht”, 

maar hij bedoelt natuurlijk in vergelijking met 

de laatste jaren. 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) 

Vindplaatsen: Fr.: Drachten, Hemrik; Ov.: Oud Ootmar- 

sum; Gdl.: Apeldoorn, Beesd, Drempt, Hatertse Vennen, 

Nijmegen, Vorden, Wijchen, IJzevoorde; NH.: Callants- 

oog, Muiderberg, Oosthuizen, Petten; ZH.: Dubbeldam, 

Naaldwijk, Nieuwe Tonge, Rhoon, Vlaardingen, Voorscho¬ 

ten; Zl.: Grijpskerke, Haamstede, Kapelle, Kortgene, Oost- 

Souburg, Vrouwenpolder; NB.: Drunen, Goirle, Hedik- 

huizen, Schijf, Vessem; Lbg.: Meijel, Susteren, Tegelen. 

Al jaren achtereen zijn de totalen van Agrotis 

ipsilon aan de lage kant, enkele jaren (zoals 
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1996) uitgezonderd. Een totaal van 159 exem¬ 

plaren is weliswaar meer dan het drievoudige 
van 1997, maar voor de soort is het slechts een 

matige score. De eerste en de tweede generatie 

gingen ongemerkt in elkaar over. De eerste 
twee waarnemingen werden op 1 mei gedaan 

in Kortgene (J. van Vuure) en in Vorden (W. 

J. van Rooijen). Daarna volgde een lange 
reeks van waarnemingen, maar steeds kleine 

aantallen. Pas in september namen de aantal¬ 

len toe. Het is mogelijk dat er toen een nieuwe 

instroom van migranten plaatsvond als gevolg 

van het zachte weer in die maand. In de koude 

oktobermaand zou men verwachten dat de 
aantallen, zoals bij andere soorten, sterk zou¬ 

den dalen, maar dat was niet het geval. Zelfs in 

de laatste decade van november werd op 23 
november nog een exemplaar geteld in Goirle 

(P. van Son). In Limburg en Zeeland werden 

de grootste aantallen waargenomen, respectie¬ 

velijk 45 en 40 exemplaren. In Gelderland 
(26), Noord- en Zuid-Holland (14 en 11) en 

Overijssel (11) werden veel minder vlinders 

waargenomen, en in Noord-Brabant (8) en 

Friesland (4) slechts enkele. Uit Utrecht, 
Flevoland, Drenthe en Groningen zijn geen 

meldingen binnengekomen. 
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Eucremastus priebei spec. nov. and Exetastes ziegleri 

new for the Greek fauna (Hymenoptera: 

Ichneumonidae, Cremastinae, Banchinae) 

J. Kolarov & L. Witmond 

KOLAROV. J. & L. WITMOND, 1999. EUCREMASTUS PRIEBEI SPEC. NOV. AND EXETASTES ZIEGLERI NEW 
FOR THE GREEK FAUNA (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE, CREMASTINAE, BANCHINAE). - ENT. 
BER., AMST. 59 (12): 186-188. 

Abstract: Eucremastus priebei, a new species from Greece, is described and figured. Exetastes ziegleri is recorded for the 
first time from Greece. 

J. Kolarov, Department of Zoology, Biological Faculty, University of Sofia, 8 Dragan Zankov Boul., 1421 Sofia, 
Bulgaria. 
L. Witmond, Grote Vaartlaan 35, 9642 PB Veendam, The Netherlands. 

Introduction 

Till now 257 species and subspecies of Ich¬ 

neumonidae have been reported from Greece 

(Kolarov, in press). Among the material col¬ 

lected with a Malaise trap in Greece, the sec¬ 

ond author found two interesting species: one 

new to science, the other an addition to the 

Greek fauna. The trap had been operated by G. 

Priebe and co-workers in a 50 ha phrygana 

plot, in Daphni, about 10 km west of the cen¬ 

tre of Athens, situated in a reserve called 

“Diomedes Botanical Garden of Athens 

University”. Unfortunately, the site, that has 

produced many valuable results about phry¬ 

gana ecology, has been destroyed by the wan¬ 

ton planting of a pine forest over it. 

Eucremastus priebei Kolarov spec. nov. 

(fig. 1-3) 

Type material 

Holotype: 9, Greece, Attiki, 10 km west of Athens, 
20.vi. 1991, leg. G. Priebe & Th. Petanidou, with a Ma¬ 
laise trap in phrygana. Paratypes: 6 9,3-17.vi. 1991, same 
locality as holotype. 

The holotype and 5 paratypes are deposited in the col¬ 
lection of the Zoological Museum of Amsterdam, The 
Netherlands (ZMAN), 1 paratype in the collection of J. 
Kolarov. 

Description 

Female: Body length 12.2 mm. Colour: Black; 

eyes with outer orbits, tegulae, second tergite 

apically, third tergite and legs, except coxae, 

reddish; palpi, flagellum except base, and hind 

tarsal segments brown, and face with a brown 

orbital spot near base of antenna. Wings 

brown, venation and pterostigma dark brown, 

pterostigma with a small yellow basal spot. 

Head: Roundly restricted behind (fig. 1). 

Flagellum short and stout, with 33 segments, 

postannellus 3.0 times as long as wide, subapi- 

cal segments slightly transversal. Frons medi¬ 

ally strongly concave, very strongly raised lat¬ 

erally, with a longitudinal carina between the 

front ocellus and the bases of the antennae. 

Ocelli small, their diameter 0.5 times the dis¬ 

tance between an eye and the nearest lateral 

ocellus. Occipital carina for the greater part 

obsolete above, reaching the hypostomal cari¬ 

na at the base of the mandible. Lower tooth of 

mandible considerably longer than the upper 

one. Clypeus distinctly separated from face by 

a furrow, with a regularly curved front edge. 

Gena as long as basal width of mandible. Face 

and frons laterally densely punctured, temple 

and clypeus with rare and fine punctures, es¬ 

pecially apically. 

Thorax: Mesosoma moderately coarsely 
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Fig. 1. Eucremasîus priebei Kolorav spec, nov., head, 

dorsal view. 

punctured, shining, mesoscutum and prono- 

tum with few very fine punctures. Upperside of 

pronotum just behind the collar without a medi¬ 

an longitudinal carina or ridge and without dor¬ 

sal axillae. Lateral ridge of pronotum with a tri¬ 
angular projection in its lower third. Scutellum 

with very strong lamelliform lateral carinae 

reaching the apex. Prepectal carina reaching the 

front margin of the mesopleurum at its middle. 
Postpectal carina strong. Submetapleural carina 

very strong, lamelliform, projected as a strong 

lobe. Propodeum with coarse and dense punc¬ 
tures, with a short horizontal and long vertical 

part. Areolation complete, areola pentagonal, 

weakly elongated (fig. 2). 
Wings: Length of front wing 6.5 mm. Ner- 

vulus interstitial, the parallel vein reaching the 

postnervulus very close to the base of the dis- 

cocubital vein but not interstitial (fig. 3). Hind 
wing with nervellus indistinctly intercepted 

almost at the middle, discoidella faint (fig. 3). 

Legs: Moderately slender. Hind femur 4.8 
times as long as wide. Correlation between 

hind tarsal segments as 78:35:25:12:15. Basal 
2/3 of the tarsal claws densely pectinated. 

Abdomen: First metasomal segment with a 
shallow glymma, first sternite ending at the 

spiracle. Postpetiolus and second tergite striat¬ 
ed longitudinally, second tergite 3.0 times as 

long as wide apically, following segments 
compressed. Ovipositor sheath 3.6 mm long. 

Ovipositor almost straight, with a subapical 

dorsal notch. 
Male: Unknown. 
Etymology: The name is given in honour of 

Mr G. Priebe, former senior staff member of 

the Botanical Garden. 

Fig. 2. Eucremastus priebei Kolarov spec, nov., aerola- 

tion of propodeum. 

Diagnosis 

Eucremastus priebei is distinguished from the 
similar, congeneric E. manni Tschek by the 

darkened wings, the absence of a median lon¬ 
gitudinal carina or ridge on the upper side of 

the pronotum just behind the collar, the con¬ 
nection of the parallel vein and the postnervu¬ 

lus and the colouration of the body. 
Eucremastus contains now 10 species, of 

which only E. manni occurs in Europe too (Yu 

& Horstmann, 1997). It has been recorded 

from Greece, Spain and Algeria (Kasparjan, 

1981). 

Exetastes ziegleri Gravenhorst, new for 

Greece 

Material 

Greece, Attiki Dafni, 10 km west of Athens, 11.xi- 

25.xii.1991, 5 <J, 4 9; 2.xi-24.xii.l992, 36 d, 6 9; 
30.xi.1993, 2 3, leg. Th. Petanidou, V. Fengiou & G. 

Priebe. All specimens are deposited in the Zoological 

Museum of Amsterdam, The Netherlands. 

The genus Exetastes contains 126 species, 54 

of which occur in the Palaearctis (Yu & 
Horstmann, 1997). Exetastes ziegleri shares 

with only three other Palaearctic species 
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Fig. 3. Eucremastus priebei 

Kolarov spec, nov., front 

and hind wing. 

the possession of a long ovipositor, exceeding 

the length of the abdomen. Aubert (1978) 

placed these species in the subgenus 

Leptobatus, but this view found little accep¬ 

tance (Kuslitsky, 1981; D. Wahl, personal 

communication). 

The length from head to end of abdomen of 

the Greek specimens is 11-12 mm (both sexes) 

and so is the length of the ovipositor. Head, 

antennae, thorax except for tegulae and hind 

corners of pronotum, coxae, trochanters and 

trochantelli are always black. The colour of 

the hind femur varies from entirely red to en¬ 

tirely black, as noted by Hensch (1928, in 

Aubert, 1978). The remaining parts are vari¬ 

ously coloured with black, brown or ferrugi¬ 

nous in both sexes, and the front and middle 

tibiae of the males are dorsally entirely pale 

yellowish. The wings are somewhat dark. 

Exetastes ziegleri is already known from 

Belgium, France, Germany, Austria, Hungary, 

former Yugoslavia and Romania (Aubert, 

1978). While the usual hosts of Exetastes- 

species are smooth-skinned caterpillars, most¬ 

ly Noctuidae, those of E. ziegleri are apparent¬ 

ly not yet known. 

Acknowledgements 

We are indebted to Dr Jeno Papp, Hungary, for having 

translated the Hungarian key to the species of Exetastes 

(Leptobatus) (Bajâri, 1960) and to Dr David Wahl of the 

American Entomological Institute for his comments on 

the taxonomic status of Exetastes-species with long 

ovipositors. 

References 

Aubert, J.-F., 1978. Les Ichneumonides ouest-paléarctiques 
s 

et leurs hôtes 2: 1-318. Opida, Echauffour, France. 

Bajari, E., 1960. Fürkészdarâzs-Alkatüak I. Ichneumo- 

noidea. - Fauna Hungariae 54: 41-266. 

Hensch, A., 1928. Beitrag zur Kenntnis der jugoslawi¬ 

schen Ichneumonidenfauna. - Konowia 7: 99-112. 

Kasparjan, D. R., 1981. Cremastinae. In: Key to the in¬ 

sects of the European part of the USSR (G. S. 

Medvedev ed.) 3/3: 368-383. Nauka, Leningrad (in 

Russian). 

Kuslitsky, V. S., 1981. Banchinae. In: Key to the insects 

of the European part of the USSR (G. S. Medvedev 

ed.) 3/3: 276-316. Nauka, Leningrad (in Russian). 

Kolarov, J., in press. A catalogue of the Ichneumonidae 

(Hymenoptera) from Greece. - Entomofauna. 

Yu, D. S. & K. Horstmann, 1997. A catalogue of world 

Ichneumonidae (Hymenoptera). - Memoirs of the 

American Entomological Institute 58 (1): i-vi, 1-763. 

Accepted 6.viii. 1999. 
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Abstract: Onychiurus (Onychiurus) pancici spec. nov. from Serbia, Yugoslavia, is described and its interrelationships 

with phenetically closest congeners are briefly discussed. 

B. P. M. Curcic & L. R. Lucie, Institute of Zoology, Faculty of Biology, University of Belgrade, 11000 Belgrade, 

Yugoslavia. 

Introduction 

The springtail genus Onychiurus Gervais 
comprises three subgenera: Onychiurus s. str., 

Arcaphorura Bagnall and Protaphorura 

Absolon (Salmon, 1959), which have been 

classified according to their PAO number of 

tubercles and the presence or absence of anal 
spines (Gisin, 1960; Christiansen & Bellinger, 

1980). The genus has a broad distribution in¬ 
cluding Europe, western Asia, northern Africa 

and North America (Gisin, 1960; Christiansen 

& Bellinger, 1980). 

According to Gisin (1960), 135 species of 
Onychiurus are present in Europe. Of these, 

seven belong to the subgenus Arcaphorura 

(distributed from Great Britain in the west up 

to the Caucasus in the east, and from Green¬ 
land and Scandinavia in the north up to Italy 

and France in the south). The subgenus Prota¬ 

phorura (62 species), is distributed from 

Scotland and England in the west up to Turkey 
in the east, and from Denmark in the north up 

to Spain and northern Africa in the south. The 
nominal subgenus comprises 66 species, 

which inhabit different regions in Europe and 

northern Africa. 
In Serbia, the nominal subgenus is repre¬ 

sented by nine species: O. fimetarius (Lin¬ 
naeus), O. granulosus Stach, O. jugoslavicus 

Gisin, O. maglicensis Zivadinovic, O. nervo- 

Fig. 1-2. Onychiurus pancici spec, nov., holotype, $, dor¬ 

sal chaetotaxies. 1, head and thoracal segments I-III; 2, 

abdominal segments I-VI (scale line: 0.25 mm). 
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Fig. 3-6. Onychiurus pancici spec, nov., holotype, 9.3, sense organ of antenna; 4, postantennal organ (PAO); 5, leg III; 

6, genital plate (scale line: 0.25 mm). 

sus Stach, O. pseudogranulosus Gisin, O. ra- 
s 

vanicae Curcic & Lucie, O. rectospinatus 
s 

Stach and O. trojan Curcic & Lucie (Bogoje- 

vic, 1968, 1989; Curcic & Lucie, 1997, 1998; 
V 

Gisin, 1961; Zivadinovic, 1973). Two species, 

O. ravanicae and O. trojan, are endemic in 

Serbia (Curcic & Lucie, 1998) and both O. 

jugoslavicus and O. maglicensis are conside¬ 

red endemic in the Balkan Peninsula, while all 

other species mentioned have wide distribu¬ 

tions in different regions in Middle and South 

Europe. 

A tenth species of the subgenus Onychiurus 

inhabiting Serbia, O. pancici spec. nov. is de¬ 

scribed in this paper as new to science from 

East Serbia, Yugoslavia. 

The type specimen is deposited in the col¬ 

lections of the Institute of Zoology, Faculty of 

Biology, University of Belgrade, Belgrade, 

Yugoslavia. 

Onychiurus (Onychiurus) pancici spec. nov. 
(fig. 1-6) 

Type material 

Holotype: 9, Serbia (Yugoslavia), Monastery Pecina ca¬ 

ve, village Selacka, near Minicevo, en route Knjazevac- 

Zajecar, 28.vi.1997, leg. R. N. Dimitrijevic, L. R. Lucie, S. 

E. Makarov & V. T. Tomic. 

Head longer than antennae. Antennal seg¬ 

ments I-IV with 6, 5, 8 and 21 dorsal setae, re¬ 

spectively (fig. 1). Apical sense organ of an¬ 

tenna III with 5 papillae, 5 setae and 3 

granulated sense clubs (fig. 3). Postantennal 

organ (PAO ) in a deep groove, consisting of 

16 ellipsoid tubercles (“sihiricus” type, see 

Christiansen & Bellinger, 1980) (fig. 4). 

Pseudocellar tergal formula: 12/111/11113; 

sternal formula: 1/000/1 111; subcoxal formu¬ 

lae: 111 (laterally) and 111 (ventrally). Para- 

pseudocelli absent. 

Furca absent. Ventral tubus with 6+6 setae. 

Female genital plate as in fig. 6; it bears 27 

setae surrounding the genital mouth. Anal spi¬ 

nes absent (“fimetarius” group, see Gisin, 

1960). Abdominal segment VI dorsally with 8 

long hairs. 

Tibiotarsus III with 11 setae; tarsal claws 

without teeth. Empodial appendage with an 

outstanding basal lamella. Tarsal claw 1.33 ti¬ 

mes as long as empodium (fig. 5). 

Etymology 

This new species is named after the famous 

Serbian naturalist, Academician Josif Pancic, 

the first president of the Royal Serbian Aca¬ 

demy. 

Description Comparative notes 

Body length: 2.1 mm. Body colour: white to The new species is clearly distinct from O. 

pale yellowish. In general, body uniformly gra- jugoslavicus in the body size (greater ver- 

nulated. Dorsal chaetotaxy as in fig. 1 and 2. sus smaller), in the pseudocellar formula 
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(12/111/11113 versus 10/011/11112), in the 
number of PAO tubercles (16 versus 12), and 

in the tarsal claw length to the empodium 

length ratio (1.33 versus 2.00). 

Onychiurus pancici is phenetically closer 
to O. cadaverinus Handschin, known only 

from some Swiss caves (Gisin, 1960). 

However, the new species is easily distin¬ 
guished from its Swiss cave congener by the 

pseudocellar formula (12/111/11113 versus 

32/111/11112), by the number of PAO tuber¬ 

cles (16 versus 15), by the structure of tarsal 

claws (without denticles versus with denti¬ 
cles), and by the presence of the basal lamella 

in O. pancici and its absence in O. cadaveri¬ 

nus. 

Onychiurus pancici is most probably ende¬ 

mic in East Serbia, where it inhabits caves. 
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Nieuwe literatuur 

FRANS VAN ALEBEEK & MENNO VAN 

ZUIJLEN, 1998. Nachtvlinders in beeld: 1- 

32, veel gekl. afb.; KNNV Uitgeverij, Utrecht 

(Postbus 19320, 3501 DH Utrecht; 030- 

2314797; bureau@knnv.nl); ISBN 90-5011- 

113-0. Prijs ƒ 7,95 (leden KNNV en IVN 

ƒ 6,95) + ƒ 3,50 verzendkosten; te bestellen 

door overschrijving op giro 13028 onder ver¬ 

melding van ”027”. 

De meeste wandelaars kennen wel een paar 

soorten dagvlinders. Maar hoe breng je ie¬ 

mand met weinig of geen entomologische trai¬ 

ning, die dus ook zeker niet met een net of 

lamp werkt, toch enige veldkennis en belang¬ 

stelling bij die een beetje verder gaat? Dit 

boekje is helemaal op deze opdracht toegesne¬ 

den, zowel wat de vormgeving als de inhoud 

betreft. Er worden 31 gewone en gemakkelijk 

herkenbare soorten afgebeeld en besproken. 

Entomologie op zijn toegankelijkst. 

M. J. SCOBLE (editor); L. M. PITKIN, M. 

PARSONS, M. R. HONEY & B. R. PITKIN, 

1999. Geometrid moths of the world: a ca¬ 

talogue (Lepidoptera, Geometridae). Twee 

delen, pp i-xxv, 1-1015, elk met een apart ge¬ 

pagineerde index van 129 pag. Wordt gele¬ 

verd samen met een CD-ROM. CSIRO & 

Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK-5771 

Stenstrup, Denemarken). ISBN van de set 87- 

88757-29-3. Prijs (gebonden, 29 cm) DKK 

1990,- + porto. 

Spanners vormen een van de soortenrijkste 

vlinderfamilies en een catalogus van de we- 

reldfauna van een dergelijke groep is dan ook 

een titanenwerk. Alleen al het bladeren door 

het boek brengt iemand het gevoel bij wat bio¬ 

diversiteit werkelijk betekent. De bijgeleverde 

CD-ROM, die afbeeldingen bevat van ca. 100 

vlinders van deze groep, onderstreept dat. Met 

ruim zeshonderd gulden is dit een duur maar 

niet onredelijk geprijsd boek, onmisbaar voor 

iedereen met een meer dan regionale belang¬ 

stelling voor deze familie. 

JAN MACEK & VACLAV CERVENKA, 

1999. The colour guide to caterpillars of 

Central Europe: moths 1: i-xv, 1-84; 37 

platen met 296 kleurenfoto’s. Tekst in Engels 

en Tsjechisch. ISBN 80-238-3768-0. Prijs 

(gebonden, excl. porti) DKK 280,-. Te bestel¬ 

len bij Apollo Books (Kirkeby Sand 19, DK- 

5771 Stenstrup, Denemarken; E-mail apollo- 

boeks@vip.cybercity.dk). 

Dit boek is bedoeld als aanvulling op het po¬ 

pulaire werk van J. Porter, ’’The colour identifi¬ 

cation guide to the caterpillars of the British Isles 

(Macrolepidoptera)” uit 1997. Het behandelt de 

rupsen van de belangrijkste Sphingidae, Arc- 

tiidae, Notodontidae, Lasiocampidae, Lyman- 

triidae. Satumiidae en Noctuidae die wel in Cen¬ 

traal Europa, maar niet in Engeland voorkomen. 

Het boek wordt door de auteurs privé uitgege¬ 

ven, maar kan bij Apollo Books worden besteld. 

Insect-plant interactions and induced plant 

defence, 1999. DEREK J. CHADWICK & 

JAMIE A. GOODE (eds); i-viii, 1-281. No¬ 

vartis Foundation symposium 223. John Wi¬ 

ley & Sons (Baffins Lane, Chichester, West 

Sussex, P019 1UD England); ISBN 0-471- 

98815-4. Prijs (gebonden) £ 75,-. 

Vijftien voordrachten, door het crème van de 

desbetreffende onderzoekers, met hot news 

over een fascinerend onderwerp: de afweer¬ 

stoffen die planten kunnen produceren nadat 

ze door een herbivoor schade hebben onder¬ 

vonden: om giftig of anderszins oneetbaar te 

worden, of om parasieten of carnivoren aan te 

trekken. Een aanzienlijk deel van het boek 

wordt gevuld met de letterlijke tekst van dis¬ 

cussies - een soort chatten in druk. Wel op ni¬ 

veau natuurlijk, maar bij een prijs van bijna 

een gulden per pagina toch aanvechtbaar. 



Aanwijzingen voor publiceren in Entomologische Berichten 

Entomologische Berichten (EB) publiceert artikelen, korte mededelingen en boekbesprekingen op het gebied 

van de entomologie, bij voorkeur geschreven door leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

(NEV), maar ook publicaties van niet-leden kunnen worden opgenomen. Artikelen behandelen nog niet eerder 

gepubliceerde waarnemingen en resultaten van onderzoek in de context van bestaande kennis. Korte Medede¬ 

lingen betreffen over het algemeen faunistische waarnemingen, maar in principe staat deze rubriek open voor 
allerhande ‘losse’ waarnemingen en wetenswaardigheden. 

In de rubriek Nieuwe Literatuur worden in het algemeen nieuwe aanwinsten van de NEV-bibliotheek aan- 
gekondigd of besproken. 

Alle soorten bijdragen kunnen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans gesteld zijn; voor de beschrijving 

van nieuwe taxa is Nederlands echter niet acceptabel. Aan elk artikel dient een Engelstalige samenvatting voor¬ 

af te gaan. Aan artikelen in het Engels, Duits of Frans kan een Nederlandstalige samenvatting toegevoegd wor¬ 
den en kunnen ook tweetalige onderschriften bij figuren en tabellen geplaatst worden. Eventueel kunnen na de 

samenvatting keywords worden gegeven. Voor artikelen langer dan gebruikelijk (meer dan circa 10 pagina’s) 

is vooraf overleg met de redactie gewenst. 

Manuscripten worden in tweevoud ingediend, op eenzijdig bedrukte of getypte vellen, met dubbele regel¬ 
afstand en ruime marges. Bij gebruik van een tekstverwerker dient de opmaak beperkt te blijven; een platte 

tekst met cursivering waar nodig, is voldoende. Voor de verdere opmaak (lettergroottes en -stijlen) zorgt de re¬ 

dactie. Tabellen en figuren en bijbehorende onderschriften worden niet in de tekst opgenomen maar aan het 

eind van het manuscript toegevoegd op aparte vellen. Lijntekeningen, kaarten en grafieken moeten worden uit¬ 

gevoerd in zwart op wit of transparant papier, en bij voorkeur 2 à 3 maal zo groot als de gewenste grootte in 

druk. Ook foto’s kunnen dienen als illustratiemateriaal en kunnen worden ingezonden als afdrukken, negatie¬ 

ven of diapositieven. Het combineren van meerdere figuren tot één plaat dient in principe door de auteur te ge¬ 
schieden. Bij de montage moet rekening gehouden worden met de gewenste reductie en met ruimte voor het 

bijschrift. Voor de wijze van nummering van illustraties wordt verwezen naar een recent nummer van EB. 

Wetenschappelijke namen van genera, soorten en lagere taxa worden cursief geschreven. Namen van dieren 

worden de eerste keer in de hoofdtekst voorzien van de voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen 

haakjes is geplaatst. Het jaar van beschrijving wordt alleen toegevoegd als dat in de (taxonomische) context 

noodzakelijk is. Aan Nederlandse plantennamen, zonder hoofdletters en geschreven volgens de laatste druk 

van Heukels Flora van Nederland, wordt bij het eerste gebruik de wetenschappelijke naam toegevoegd tussen 

haakjes, voorzien van de veelal afgekorte auteursnaam. De genusnaam van een binomen moet voluit worden 

geschreven als deze aan het begin van een zin staat en bij het eerste gebruik in een alinea. Bij herhaald gebruik 

binnen dezelfde alinea kan de genusnaam worden afgekort. 
Datums in opsommingen en tabellen worden geschreven als bijvoorbeeld “ 18.xi. 1951 ", in de lopende tekst 

als “18 november 1951”. 
Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: “Teunissen (1997) zegt ...” of “ ... 

(Teunissen, 1997)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabeti¬ 

sche volgorde van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Tijdschrifttitels worden volledig 

weergegeven. Voor interpunctie en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 
Vorst, O., 1997. An annotated list of the Dutch Scydmaenidae (Coleoptera). - Entomologische Berichten, 

Amsterdam 57: 185-196. 

Boeken: 
Southwood, T. R. E. & D. Leston, 1959. Land and waterbugs of the British Isles: i-xi, 1-436. Warne, London 

& New York. 

Artikelen uit boeken: 
White, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. Law¬ 

rence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor verdere details van de opmaak wordt men verzocht een recent nummer van EB te raadplegen. 
Het definitieve manuscript ontvangt de redactie graag tevens als elektronisch bestand op een 3.5-inch flop¬ 

py, DOS-geformatteerd en bijvoorkeur als WordPerfect bestand. 
Een drukproef wordt ter correctie aan de (eerste) auteur toegezonden. Deze dient liefst zo snel mogelijk ge¬ 

corrigeerd te worden en tezamen met het originele manuscript of een kopie daarvan naar de redactie te worden 
teruggezonden. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur toegezonden. Tezamen met de 

drukproef wordt een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal overdrukken opgegeven kan worden. 

De (eerste) auteur ontvangt gratis 50 overdrukken, meerdere zijn tegen betaling beschikbaar. 
Artikelen worden zoveel mogelijk gepubliceerd in de volgorde waarin zij zijn geaccepteerd. Incidenteel kun¬ 

nen artikelen op verzoek voorrang krijgen. 
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REGISTER 
DEEL 59 (1999) 

* duidt een taxon aan dat nieuw is voor de wetenschap. 

* denotes a taxon new to science. 

** duidt een taxon aan dat nieuw is voor de fauna van Nederland. 

** denotes a taxon new to the fauna of The Netherlands. 

AVES 

europaea, Sitta 66 

glandarius, Garrulus 66 

CHELICERATA 

ACARI 

communis, Neophyllobius 119... 

elegans, Neophyllobius 119 

Neophyllobius 119 

turcicus, Neophyllobius 119 

ARANEAE 

bavarica, Segestria 17 

bipunctata, Steatoda 18 

clercki, Pachygnatha 17 ... 

Clubiona 15 ... 

concolor, Diplostyla 17 

cristatus, Diplocephalus 17 ... 

degeeri, Pachygnatha 18 

denticulata, Textrix 17 

diadematus. Araneus 13 ... 

grossa, Steatoda 17 ... 

Heliophanus 17 

hortensis, Linyphia 17 

latreillei, Zelotes, 17 

mirabilis, Pisaura 17 

montana, Neriene 17 

montana, Tetragnatha 17 ... 

muscosa, Marpissa 17 

nebulosus, Lepthyphantes 17 ... 

ovata, Enoplognatha 17 

Pachygnatha 18 

Pardosa 14 ... 

phalangioides, Pholcus 17 ... 

phalerata, Steatoda 17 

Philodromus 14 ... 

puella, Nigma 17 

pulicaria, Micaria 17 

rubellum, Gonatium 17 

scenicus, Salticus 17 

sclopetarius, Lariniodes 13 ... 

segmentata, Meta 18 

similis, Amaurobius 17 

spinimana, Zora 17 

Tegenaria 14 ... 

tepidariorum, Achaearanea 17 

Theridion 17 

Trochosa 17 

umbratica, Nuctenea 17 

x-notata, Zygiella 13 ... 

Xysticus 17 

INSECTA 

COLLEMBOLA 

Arcaphorura 189 

cadaverinus, Onychiurus 191 

fimetarius, Onychiurus 189 

granulosus, Onychiurus 189 

jugoslavicus, Onychiurus 189 ... 

maglicensis, Onychiurus 189 ... 

nervosus, Onychiurus 189 

Onychiurus 189 ... 

* pancici, Onychiurus 189 ... 

Protaphorura 189 

pseudogranulosus, Onychiurus 190 

ravanicae, Onychiurus 190 

rectospinatus, Onychiurus 190 

trojan, Onychiurus 190 

COLEOPTERA 

aberratus, Rhantus 126 

** aeneum, Callidium 145 ... 

aequalis, Helophorus 60 

aerosa, Chaetocnema 60 

Balanobius 65 

bistriatus, Rhantus 126 

brevis. Bagous 60 

Ceutorhynchus 115 

Curculio 65 ... 

Curimopsis 7 

dorsalis, Helophorus 59 

** elephas, Curculio 65 ... 

floralis, Ceutorhynchus 115, 157 ... 

glandium, Curculio 65 ... 

hampei, Ceutorhynchus 115 

Hardouini, Ceutorhynchus rhenanus v. 117 

Helophorus 59 

laticollis, Helophorus 59 ... 

longitarsus, Helophorus 59 

Neosirocalus 115 

nigrita, Curimopsis 7 ... 
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nucum, Curculio 65 

obscurus, Helophorus 60 

paleata, Curimopsis 7 ... 

parvulus, Ceutorhynchus 159 

posthumus, Ceutorhynchus 115 

** pulchellus, Lordithon 171 ... 

pulvinatus, Ceutorhynchus 115 

pyrrhorhynchus, Ceutorhynchus 115 ... 

** rhenanus, Ceutorhynchus 115 ... 

rhenanus, Ceutorhynchus —> var. Hardouini 117 

rufulum, Apion —» ssp. zoufali 73 

** rufulum, Taeniapion 71 ... 

setigera, Curimopsis 7 ... 

setosa, Curimopsis 7 ... 

spinosa, Syncalypta 7 ... 

strigifrons, Helophorus 60 

suturellus, Rhantus 126 

Syncalypta 7 

Taeniapion 71 

** turbatus, Ceutorhynchus 157 ... 

urticarium, Taeniapion 71 ... 

venosus, Curculio 65 ... 

violaceum, Callidium 145 

zoufali, Apion rufulum ssp. 73 

D1PTERA 

Drosophila 165 

** fasciata, Rhizomyia 169 

Rhizomyia 169 

sellata, Cnodacophora 75 

** stylifera, Cnodacophora 75 

HEMIPTERA 

brunneus, Cryptobatoides 101 

* chrysocastanis, Halobatopsis 97 ... 

Cryptobates 101 

delectus, Halobatopsis 97 ... 

Halobatopsis 97 ... 

platensis, Halobatopsis 97 ... 

spiniventris, Halobatopsis 102 

Trepobates 101 

HYMENOPTERA 

affinis, Leptothorax 141 

albipennis, Leptothorax 141 ... 

alienus, Lasius 141 ... 

ambiguum, Tapinoma 141 ... 

birmana, Heterarthrus 31 ... 

collare, Anteon ephippiger var. 12 

columba, Tremex 138 ... 

debile, Stenamma 141 ... 

ephippiger, Anteon 10... 

ephippiger, Anteon -> var. collare 12 

erraticum, Tapinoma 141 ... 

Eucremastus 187 

Exetastes 187 ... 

faciale, Anteon 10 ... 

facialis, Dryinus 10 

** fuscicomis, Tremex 138 ... 

gallienii, Myrmica 141 

gaullei, Anteon 12 

glandarius, Odontocolon 66 

Heterarthrus 30 ... 

* indiana, Heterarthrus 30 ... 

jakowlewi, Ibalia 139 

jensi, Lasius 141 

Leptobatus 188 

** lonae, Myrmica 141 ... 

manni, Eucremastus 187 

Megarhyssa 139 

meridionalis, Lasius 141 ... 

microcephalus, Heterarthrus 31 

** microrubra, Myrmica 141 ... 

niger, Lasius 142 

nigristemus, Orthocentrus 66 

ochropoda, Heterarthrus 31 ... 

paralienus, Lasius 141 ... 

paralugubris, Formica 141 

** platythorax, Lasius 141 ... 

polyctena. Formica 143 

polyctena x rufa, Formica 141 ... 

* priebei, Eucremastus 186 ... 

** psammophilus, Lasius 141 ... 

pseudohilare, Anteon 10 ... 

rabaudi, Lasius 143 

rubra, Myrmica 142 

rufa, Formica 143 

sabuleti, Myrmica 141 ... 

sculpturatus, Sigalphus 66 

slavonicus, Leptothorax 141 

Stenamma 143 

thenanum, Tetramorium 141 

Tremex 138 ... 

tuberointerruptus, Leptothorax 143 

tuberum, Leptothorax 141 ... 

vagans, Heterarthrus 32 

** vagus, Camponotus 141 ... 

westwoodi, Stenamma 141 ... 

ziegleri, Exetastes 186 ... 

LEPIDOPTERA 

acuminatana, Dichorampha 92 

adspersella, Coleophora 77 ... 

adustana, Zeiraphera 1 

alpinana, Dichrorampha 77 ... 

alticolella, Coleophora 84 

amplana, Cydia 77 ... 

anomalella, Stigmella 78 

Anthophila 55 ... 

antiopa, Nymphalis 40, 180 

apicella, Ancylis 77 ... 

arbutella, Argyroploce 77 ... 

armigera, Helicoverpa 184 

atalanta. Vanessa 33 ..., 173 ... 

atra, Blastodacna 83 

atropos, Acherontia 41, 173 ... 
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azaleella, Caloptilia 77 ... 

Bactra 88 

bjerkandrella, Tebenna 57 ... 

blandella, Caryocolum 77 ... 

Blastodacna 83 

boeticus, Lampides 181 

Borkhausenia 23 ... 

bomeana, Zeuzera 69 

caespititiella, Coleophora 84 

capnodactylus, Platyptilia 77 ... 

cardui, Vanessa 33 ..., 173 ... 

catharticella, Stigmella 77 ... 

centifoliella, Stigmella 77 ... 

chalcites, Chrysodeixis 42 ..., 183 

chalcogrammella, Coleophora 77 ... 

chingana, Tebenna 57 ... 

Choreutis 55 ... 

cicadella, Scythris 104 

cicatricella, Friedlanderia 77 ... 

cingillella, Merulempista 93 

cloacella, Nemapogon 78 

combinella, Pseudoswammerdamia 77 ... 

connexella, Phyllonorycter 77 ... 

convolvuli, Agrius 41, 182 

corticana, Zeiraphera 1 

crenulella, Apterona 22 

croceus, Colias 37, 173 ... 

croceus, Colias —> f. helice 178 

cyaneimarmorella, Stenoptinea 77 ... 

Cydia 90 

daplidice, Pontia 177 

delunella, Eudonia 135 

demaryella, Bucculatrix 77 ... 

dentella, Phaulemis 77 ... 

dentiger, Oxyptilus 149 ... 

dentiger, Shafferia 150 

Dichrorampha 91 ... 

diniana, Zeiraphera 2 

** dissimilella, Scythris 103 ... 

dolosalis, Millieria 55 

* duffelsi, Zeuzera 68 ... 

Endrosis 23 

ericitella, Scythris 103 

ericivorella, Scythris 83, 103 

Eucosma 1 

exactella, Cosmiotes 77 ... 

exigua, Spodoptera 43, 173 ... 

fabriciana, Anthophila 57 

falconipennella, Caloptilia 77 ... 

fasciana, Pammene 135 

ferrugalis, Udea 36, 173 ... 

fmitimella, Parornix 77 ... 

flavidorsana, Dichrorampha 77 ... 

fomosana, Enarmonia 164 

formosana, Lozotaeniodes 77 ... 

fraxini, Catocala 33 

Friedlanderia 94 

fulvimitrella, Triaxomera 162 

fundella, Argyresthia 77 ... 

fuscescens, Borkhausenia 23 ... 

gamma, Autographa 33 ..., 173 ... 

genitalana, Cnephasia 77 ... 

germmana, Pammene 77 ... 

gilvata, Uresiphita 173 ... 

Grapholitha 1 

gredoensis, Borkhausenia 24 

griseana, Zeiraphera 1 ... 

helice, Colias croceus f. 178 

** helicoidella, Apterona 21 ... 

hellerella, Blastodacna 77 ... 

hexadactyla, Alucita 164 

* hodgesi, Michaelophorus 149 ... 

Hofmannophila 23 

horridella, Ypsolopha 77 ... 

hyale, Colias —» f. helice 178 

indentatus, Oxyptilus 149 ... 

indentatus, Shafferia 153 

inomatella, Brachmia 77 ... 

inspersella, Scythris 77 ... 

interrupta, Mirificarma 77 ... 

ipsilon, Agrotis 33 ..., 184 

irrorella, Yponomeuta 77 ... 

isertana, Zeiraphera 1 ... 

janiszewskae, Sorhagenia 77 ... 

knochella, Scythris 104 

kroesmannella, Caryocolum 86... 

lancealana, Bactra 88 

lassella, Coleophora 77 ... 

lathonia, Issoria 41 

leautieri, Lithophane 33 ..., 173 ... 

limbata, Evergestis 125 

limbella, Scythris 104 

lineata, Zeuzera 68 ... 

lineola, Coleophora 77 

lineola, Eudonia 77 ... 

linneella, Chrysoclista 77 ... 

lophyrella, Sorhagenia 85 

lucida, Acontia 33 ... 

lunaedactyla, Marasmarcha 77 ... 

luridicomella, Borkhausenia 23 ... 

meliloti, Zygaena 75 

Merulempista 93 

metallella, Antispila 125 

Michaelophorus 149 

microgrammana, Cydia 77 ... 

Millieria 55 

minutella, Borkhausenia 23 ... 

** miscella, Mompha 103 ... 

Mompha 103 

myllerana, Prochoreutis 77 ... 

** nefrax, Borkhausenia 23 ... 

nerii, Daphnis 33 ... 

ni, Trichoplusia 33 ... 

Niditinea 23 

nitentella, Scrobipalpa 77 ... 

noctuella, Nomophila 37, 176 

nodosella, Pancalia 85 ... 

nubilus, Oxyptilus 149 ... 

nubilus, Shafferia 154 

oblitella, Ancylosis 36 
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obscurepunctella, Perittia 77 ... 

obstipata, Orthonama 42, 181 

ocelleus, Euchromius 173 ... 

ochreana, Aphelia 77 ... 

oecophila, Borkhausenia 24 

oecophila, Oecia 24 

olivacea, Ourapteryx sambucaria f. 62 ... 

orana, Adoxophyes 164 

Oxyptilus 149 

paludum, Buckleria 77 ... 

paphia, Argynnis 40 

parasitella, Ephestia 77 ... 

pariana, Choreutis 58 

Parornix 80 

pastorella, Phyllonorycter 77 ... 

peltigera, Heliothis 184 

pennella, Coleophora 77 ... 

peribenanderi, Coleophora 77 ... 

Platyptilia 93, 149 

podalirius, Iphiclides 33 ..., 173 ... 

podana, Archips 164 

pollinalis, Eurrhypis 135 

polygonalis, Uresiphita 176 

polyphemus, Telea 173 ... 

pomonella, Cydia 164 

potentillella, Scythris 77 ..., 104 

predotai, Borkhausenia 24 

Prochoreutis 55 ... 

profundana, Eudemis 77 ... 

Pseudatemelia 85 

puppillaria, Cyclophora 173 ... 

raschkiella, Mompha 103 

ratzeburgiana, Zeiraphera 1 ... 

retinella, Argyresthia 81 

rhamniella, Sorhagenia 85 

roseana. Cochylis 77 ... 

** rufimitrana, Zeiraphera 1 ... 

ruricolella, Nemapogon 77 ... 

sacraria, Rhodometra 173 ... 

saligna, Phyllocnistis 77 ... 

sambucaria, Ourapteryx 62 

sambucaria, Ourapteryx —> f. olivacea 62 ... 

saucia, Peridroma 44, 184 

schuetzeella, Diorycytra 135 

schwarzella, Pancalia 77 ... 

scirpi, Elachista 77 ... 

scribaiella, Cosmopterix 77 ... 

Scythris 83, 103 ... 

sehestediana, Prochoreutis 57 

Semasia 1 

senticetella, Gelechia 77 ... 

sequella, Ypsolopha 77 ... 

servillana, Cydia 77 ... 

* shafferi, Michaelophorus 149 ... 

Shafferia 149 

siderana, Celypha 77 ... 

sinapis, Leptidea 173 ... 

sinuella, Homoeosoma 77 ... 

somnulentella, Bedellia 77 ... 

Sorhagenia 85 

spectrana, Clepsis 164 

Steganoptycha 1 

stellatarum, Macroglossum 35 ..., 182 

sticticalis, Loxostege 37 

strobilella, Cydia 77 ... 

subcinerea, Platyedra 77 ... 

subochreella, Pseudatemelia 77 ... 

** suedana, Bactra 77 ... 

sulphurella, Esperia 77 ... 

tamesis, Coleophora 77 ... 

tapetzella, Trichophaga 77 ... 

Tebenna 55 ... 

terminella, Ethmia 77 ... 

terminella, Mompha 103 

terrealis, Algedonia 77 ... 

treitschkiella, Antispila 124 ... 

trigeminella, Coleophora 77 ... 

turbidana, Epiblema 77 ... 

unionalis, Palpita 173 ... 

unipuncta, Mythimna 33 ..., 173 ... 

vectisana, Gynnidomorpha 77 ... 

verellus, Catoptria 77 ... 

viciae, Zygaena 75 

virilis, Platyptilia 149 

weirana, Strophedra 77 ... 

wolffiella, Nemapogon 77 ... 

wolschrijni, Merulempista 77 ... 

xylostella, Plutella 33 ..., 175 

Ypsolopha 81 

Zeiraphera 1 ... 

Zeuzera 68 ... 

NEUROPTERA 

formicarius, Myrmeleon 45 ... 

nostras, Euroleon 45 ... 

ODONATA 

Coenagrion 110 

elegans, Ischnura 110 ... 

splendens, Calopteryx 109 ... 

THYSANOPTERA 

euphorbiae, Anaphothrips 63 

Haplothrips 63 

** propinquus, Haplothrips 63 

FUNGI 

betulinus, Piptoporus 79 

multiforme, Hypoxylon 78 

Russula 171 

tigrinus, Lentinus 171 

versicolor, Coriolus 79 ... 

PLANTAE 

abies. Picea 89, 146, 169 
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Abies 4, 146 

absinthium, Artemisia 22 

acaulis, Carlina 58 

Acer 146, 171 

acetosa, Rumex 83 

acetosella, Rumex 83 

alba, Abies 5 

alba, Salix 81 

alnus, Frangula 85, 146 

Alnus 65 

angustifolium, Chamaenerion 83 

angustifolium, Eriophorum 60 

annua, Matthiola 117 

Antirrhinum 87 

arenaria, Ammophila 12 

Aristolochia 55 

articulatus, Juncus 84 

arvense, Cerastium 84 

arvense, Cirsium 22, 85 

arvensis. Convolvulus 81 

Aster 87 ... 

Atriplex 85 

aucuparia, Sorbus 84, 146 

australis, Phragmites 86 

avellana, Corylus 66 

avium. Prunus 84 

Betula 58, 60, 65, 80, 146 

bufonius, Juncus 84 

bulbosus, Juncus 60 

caerulea, Molinia 60, 146 

Calluna 7, 59 

campestre, Acer 81 

campestre, Lepidium 159 

campestris, Artemisia 22 

canescens, Calamagrostis 59 

canina, Agrostis 60 

canina, Rosa 78 

canina, Viola 86 

Carduus 58 

Carex 60 

Carpinus 28 

Castanea 65 

catharticus, Rhamnus 78 

chamaedrys, Teucrium 22 

cheiranthoides, Erysimum 117 

cheiri. Erysimum 117 

Chenopodium 85 

Chrysanthemum 87 

cicutarium, Erodium 22 

cinerea, Salix 59 

Cirsium 58 

claviculata, Ceratocapnos 146 

Corylus 65 

Crataegus 84 

crepidifolium, Erysimum 117 

curtisii, Viola tricolor 86 

cuspidatum. Sphagnum 60 

cyparissias. Euphorbia 63 

Cytisus 176 

decidua, Larix 4 

dioica, Urtica 62, 71 ... 

draba, Cardaria 157 

draba, Lepidium 117, 157 ... 

Drepanocladus 59 

Dryopteris 146 

Erica 7, 60 

europaeus, Euonymus 41 

Fagus 146 

flammula, Ranunculus 59 

flexuosa, Deschampsia 82, 145 ... 

fluitans, Glyceria 59 

fragilis, Salix 80 

fullonum, Dipsacus 87 

gallica, Tamarix 93 

Genista 176 

germanica. Genista 86 

germanica, Myricaria 93 ... 

glabra, Arabis 118 

glutinosa, Alnus 80 

graminea, Stellaria 84 

Helianthemum 103 ... 

hieracifolium, Erysimum 117 

holostea, Stellaria 86 

hybridus, Petasites 89 

incana, Matthiola 36, 176 

Inula 58 

Juncus 88 

Juniperus 86, 146 

lacustris, Scirpus 94 

laevigata, Crataegus 83 

Larix 146 

Lepidium 159 

littoralis, Atriplex 85 

Lonicera 82 

Malus 58, 81 

Malva 87 

mancinella, Hippomane 150 ... 

maritima, Sueda 85 

mas, Cornus 124 

millefolium, Achillea 63 

Molinia 7 

monogyna, Crataegus 83 

montanum, Teucrium 22 

myrtillus, Vaccinium 146 

nigra, Carex 59 

nigra, Pinus 119 ... 

nigra, Populus 80, 171 

nummularium, Helianthemum 22, 103 .. 

ochroleucum, Erysimum 117 

officinalis, Anchusa 84 

palustre, Galium 59 

palustris, Eleocharis 59 

palustris, Quercus 67 

Parietaria 57 

pendula, Betula 21,22 

petiola, Alliaria 117 

petraea, Quercus 66 

Picea 4 ..., 81, 146 

pilosa. Genista 86 

pilulifera, Urtica 73 
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Pinus 4, 146 

podagraria, Aegopodium 93 

Populus 119 ... 

portulacoides, Halimione 85 

Potamogeton 109 ... 

pseudoplatanus, Acer 81 

purpurea, Ipomoea 82 

purpurea, Salix 80 

Quercus 4, 65, 88, 146, 171 

Ranunculus 87 

repens, Ononis 89 

repens, Ononis spinosa 93 

Rhododendron 80 

robur, Quercus 66, 146 

Rosa 78 

rosea, Alcea 87 

rostrata, Carex 59 

rotundifolia, Drosera 93 

rubra, Quercus 146 

Rubus 62, 146 

ruderale, Lepidium 159 

sagittalis, Genistella 86 

sagittifolia, Sagittaria 109 ... 

salicifolia. Spirea 88 

Salix 89, 171 

sanguinea, Cornus 124 

Sanguisorba 78 

sativa, Castanea 66 

Scirpus 60 

scoparius, Sarothamnus 86 

scorodonia, Teucrium 146 

Scutellaria 57 

Senecio 87 

sepium, Calystegia 81 

serotina, Prunus 146 

Sphagnum 7 ... 

sphondylium, Heracleum 93 

spinosa, Prunus 80 

sylvatica, Fagus 91 

sylvestris, Pinus 60, 119 ..., 146 

Symphytum 57 

tabernaemontani, Potentilla 22 

Tamarix 119 ... 

Tilia 82 

tinctoria. Genista 86 

tricolor, Viola 86 

Ulmus 119 ... 

urens, Urtica 71 ... 

Urtica 57 

versicolor x, Aster 92 

Viola 86 

virgaurea, Solidago 94 

vulgare, Echium 82 

vulgare, Leucanthemum 92 

vulgare, Tanacetum 22, 92 

vulgaris, Artemisia 22 

vulgaris, Carlina 58 
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